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[ινα ο. 
| ΗΠΗΒΕΡΙΟΛΟΣ 

Ρτ νὉ 1 π ] 
ΟΙΥΜΡΙΑ. ΡΥΤΗΙΑ, 

| ΝΕΜΕΑ, ΙΣΤΗΜΙ{ΙΑ. 
άΟοΟΠΙΝΝΕΟ ΡΕΑΛΕΟ 165 

Δ{εάλοίπά ὨΏοξδου , 65’ η δα! Ηγ{ο/Ι {εαζοιί. 
Κερίά ο. (γε Φτο[ε[ιου, 

Αρ ΜΕΤΕΙΕΙ ΠΑΤΙΟΝΕΝΜ, ΥΝΑΠΙΟΗΝΥΜ 
ΦΧΕΜΡΙΑΕΙΥΜ ΕΙΡΒΕΝΟ ο ο ρα. 

θἆ γεηπα]εο εοπἰεζχητας «τεδχίοπεπα , εοείπα 
ΗΤΠΟΤΕΠΙ {πηβηεσίς -.α τερυτσαυῇε, 

4ΗΕΤΑΡΗΚΑδΙ ΕΕΟΟΦΝΊΤΑ, ΓΑΤΙΝ4 ῬΑΛΑΡΗΚ4ΦΊ 
«(άμα » ρυεες --- βήγΑδ Ογδεα ργο[α ἁρα]αγασέε ἀεπίήηε 

αῑεαί ΕΤΗ Ον νεγδογηίη ὑτειμόνε ν (ή διεηιῤης ο ρεη- 
ζαγήτ» αγά εἰμ[άρηι (2ηβµη εκρ]αηαΜ1). 

ΈΡΙΤΙΟ ΡΥΒΙΞ5ΦΙΜΑ, ΟΥΜ ΙΝΡΙςΕ 
1οευρ]ε/μπιο. 

»ΑΙΜΝΥ πΤΤ; 
Εκ σρεΡΕΤΑΕΤ ΡΙΕΡΕΡΤΙ. 

Απο Μ.Ῥς6. ΧΧ. 
ΟΥ ΝΜ ΡΕΚΑΙΥΙΙ1ΕΟΙΟ ΚΕΟΙ5», 





ΟΙ ΑΕΙΦΦΙΜΟ ΕΤ «ΑΡΙΕΝΤΙΞςΙΜΟ ν1κο, 

Ρ.ΙΟΗΠΗΑΝΝΙ ΗΕΚΟΑΕΡΟ, 
Ο6ΗΚΙΦΚΤΙΆΝΙΞΣςΙΜΙ ξβο]ις 

ον Ρονσεε εν σφεεν Σας 
ΟὉΝΕΙΕ«ΤΟΕΙΟ ΟΟΝΦΣΙΤΑπτΤο, 

δε Ατοβίαιτοη Οοπήε:, 

ΙΟΗΑΝΝΕΣς ΒΕΝΕΡΙΕΟΤΥς 

Ἰ 4 Σο σίες  οὔέη ζμοἆ 
ὦ [ηζᾷ{οε 1Η ΕΥΗΑ ηΟ- 

ὧν {ο ὤλμήπο {η υα ΗΡΙ ᾖἼηρο-- 
ον ογαπα, ΓΦβῥεεετε Ρο[[εεαἰέ- 
κ) ορ {μο {η εξοβίο εοἰ]οραγο  ἐκ-- ο, | ἵκα ἀἰάηιημε [οπρίογίς πιάςα/οπός 

στ δὓ ν ορετε [εγ/ο [/ῥ]εμαγε εορέτά- 
ν ως Τε Υτκ ΟΠΛΑΙΚΕΠΜΕ 7ο δὸ 

{εε Ἠννανῖτας . ποάδ 
ες /6[ΕΜ ΕὈτοΙΝ ΑΡογγεέδεω]- 

πο ο[[εγεδατ. Ἔγαφε 2η 
4ΙΜΤΩΠΗΥΗ σᾗρο] εοπποπε[2εἱεδας, υἴγαφκε, [έγεγάγηνη (σγ-- 
411 αμα Ργοβἔεογ [μά]α [61 φεπἑκαδα » Ὅἶχά με [ο 

ο Επγαπα εργα Μ{η εχίσεης ἆάπαη {βαρ/λάῤαν. δε οα 
ωεγέφεε [ο] ἐν [2πεί [1Ε/αεεγεηε 0η Ρο[[ὲ εσπο/Έεγε», 

- ἃ 1 



Ακ οκ μας 

ατα 

ΕΡΙΣΞΤΟΣΕΑ. 
ποεγἡμ[ζμο Ίσηχεη ῥοηεο[εΓέά71 γΕΙΥπΕΤε υεβεσε υεγί µε Ίπεά 
ηεο{οςγέσα τῷ οβεγα”α ῥος ογά με σε Ρο τρ. 11) σταίά; 

ος Ξ - λ 

εφ άεπα, {ηφμάη ΙΜΕΡΙΕΙΝ Αα 4 μα1η ἆ Πα έήγα 0η ζοή1-- 

αγαΐης, γε [Ηεγό αλ ὕπεμΠΙε αἴατε το; ΣΗὲ 1η σγάΓίάή 
εα[ῶεη θά βγοεθάεηί ο Θεὸ εοἶετε Ῥεγζατη. «-4: [μίάεμε' 
ἠέμε ορο Ηί ηε[ίεηη {η [εοί. ῥά1ετε ΦΜ[:, Ρατετε η 
ἀε]εξέα , υὲ φις ῥγῤίσιας ἆ Ίπε εΧ 4ο γερο[οε, ἔρ φνογη- 

πρ ἠπήμγία ἱπ[μωμ]ετ., ΡΑΣ εχο κατ  σιάση {η ΆοΥγεά Εά 

ἀεηπε[]α [εσειῦ «εεΤΗΝΗΙ ζοη/εγα”Α. (οπεε[ᾷε εἶ]α »εάφπε ἰερε 

εσπεε[ζε, «εβο/βεα τοῦ η [ὲ εοἰεπάα υετ[άγεν. Εαύίμάς φμίά- 
2 . σα 

7η ϱΧ Ίπεο ῥεηη ἨΥΜΑΝΙΤΑΤΙ ΡΓΟΛΕΤΕΠΑ. δη ΙΓ άη-- 

ομο ππο ίαση» ,αηάεηη «4τείζο [αἱε. 5 [αουπάλα εεπαρεγά Ρα” 
1µεἱάπμα ἐπεεν ογά!ογες:]Ὀογίεά στα έατε, βοεείεα [μῥή- 

2418 7άσ/ομη Ρ/άαγΗ/) {η1εΥ Ροξγάν εἰες]. {μμς φμά- 

Ρο! ἀ1ΙρεπΗία εοΒΤΕΧΓΗΑ ΕΣ [άε[μίατε ΦΕΤ/ΙΟΠΕΥΗ ΓΕεΟςΊΟ- - 

41: φμοᾶ [με μη οΡη ἄπηο [ρεγίογε.. [ααίσεν μμ 

Ζ 

ε6πᾳ εἀιά{, 65" ῥοηῦ ἀοέδέ[αμε οΙγῃ ἄεσερεαηο ε[[ε {ητε[ζεκή, 
ΕΡπε -αἆ υησΜεύε ο ΩΙΠάΜΣ, αὖ ου] οὔ/[ομγΗατε ῥαταρτα- 
{ος ορε υοπάδεαμέ, γεγμ» 65’ υεΓΡοΓΗΣΑ εοππεηΙαγΗς 1Η” 
βεαμέ, 65" 1 [α[[οη, υἷκ ὁ ἀοζδίογίδης βαἔτεημε {ηεἰἱοόδμηη; 
ὤςγέ [εάβίγγαιε [ο εκρίπαμὲ υΕ {η εοπυργεβεηΦεπάο-εἰς {οΗ- - 

ΖΓΟΠΕ: υἱκ Γκ[μγ [η απρίμη». 119 φάει ἨννανΙ-- 

τα ττοεδία» Ρηήηησέαῦ οχοἶ]: γεβαξυε ον τιεν ντ (69081 

ΒΗ/ΓΗεη/ς Ῥγοσμέ ΠπάΤεγηΙ, [οηβο Πἱεος{ηγεταίίο, υεβὲρία {ε- 

σε, τε[ζαη Ίπε[[εο Μην Ὁ το Ν.ΑΕ εγέῤηανα, } ογῷην μη 

αἱ ἐα11 {πέν ΡΓΙΙαΜοῦ Λη (Α1 ῥαγλείες γε φοιί{ο ΊάΗΗΗΙΗ : 

ασοης εοηβατο: 67 Θατί[[εη Γοέμ/ῥρόσηε πω Ὁ: ΕΕνΑ- 
ασε Ὦ Ὑ Ζ΄: ιο, Ὦή. Α, 3 ΛΑ 7 ν "ο - Έτ ΟἩαπτεκατι ᾖεάίοί ] Γο[ς[[οτέ[ομε Κεσυλε' ΠΡ γΗ 

θα ΡγΙπΡΕ Ιάομίοἱ 1Η [ογογή. ῥγμαγή Λεάλοί, η” 

μας {η (σ4[επί ορεγΗήη (5 ζαείπα πεγ/οη κ ὐπὲ πθοε[[αγά’ 



ΡΕΡΒΙΟςΑΤΟΣΙΑ᾽ 
Ε7ΠΕΊἆάΗ10Ἠ8 σιµερρὸ «έμηκὴς 60. {εαν σεχ Ε191 ῥεγοίζο ο Φὲο Ργώπαηάήγα (αμα {Γοε]]ες [ον {Γὲ Ἰπογλσὸ Ρο[[εε) υγ. ορ, εαπάλά[ρρνς ομηπ{[ᾳψε ἠπηία]α ἔκρετε ῥάγίαρεπα 
Ίπεετε ἀἰσηα μην, ἠαγετί 46 [/εογ αἱᾖεγεο - ο Ιοησίογ ἵη {ε- 
χεηάο οβεγε ”μαςηοηρογα ΜΤΡΤΟΙΝΑΝΜ Σάέαεσ5’ Ργορρή[[ο- 
ΓΕ οὐ[{ρ1/ϱ «νά εαν, ἆστῳ [46] Ρίζα; σ5' αΤΤΡΑΣΗ 4εβοπεη- 
ἆαρρ ῥµιάμή, Οµ5ἱν ἄγγῥα » {αίς «εροβλαγίως ε[[οε ε[ἐσεμ-- 
μα 7η1β{ 6ης. {]έζο [ρσε[δε. «4ρμά τε θέση «πτίςη. 
ἔε κ ΟΤΑ. βαγάγηο Ρ/πάσγωση, {η ῥέζηαρ ᾗάεί, μαχη 
Μευτοτναε ει, ἄεβοπελά ην 720341. «4{εοῖρε {σέγηη, φιά- 
16, 6 ῥομί (ο[μ/ε /{εο/ηά μή ῥος 1 αηΣΗΙ Οζ με εΜε{ο ή 
ποβγας ᾖεεῦηοη, φμοά Εἱδ Φοφεο, ἆέζο . οη[έεγο, δοἱο εφ] επη | 
ἔμά έςηιήατε, σά φμα7η ῥγοδί(ας Ἀοεήβεσαα , Γης αγὶς ἀοδδγ]. 
1ης Α{εά[είηιε ῥογ/ε]α γο [αργά σεηΗή ηο[βγ λε οίεος - 
οἼηες εέΧΗΣ , οηζέ η[ενίης ε[]ε βος Ίη/οϱ/ η «4. ο” 
εΕἰά7 εἴ {ε ε[[ε εἰεπεηΓά αυ; 303 47 ΓΕ 41 ο γΑΕΙΟΘΙΗ 
ο Ισ ο ὁ /ΛΕΥΙΓΟΥΙΗ ΥΟΥΗΗΣ: 
οὐ (γάμο, βμάλῆ [ῥεέδετμγης Ομ ἆ { αῤσγξ βήης πεμήΑ, 
Όὲ [ρετος 13 ΗΜάΥΙ ο[{εητε] άν γεεφετε ἁ]σπαφεγί , ῥος εηἸοίη- 
Ζ9ΕΏΣ{ ῥγοςη] ἀῥίο {με εο/[εΦ άν, υΣ ϱχΗγά οὔρηε/η ἠμίάήο 
αἰεαηρ νετ[εεηγ., ἕ- ἃ ῥγοδῷ τυῤγὴ 5644 {η οἱ αγία ΠΟΗΛΗΗ.- 049. {αθεητέ [εἰ] ζζηο[ΟμηΣ ἐησεημὲ ῥγοδεγην. Ἰλα]ε ον 
εᾖηνὲ ὅ υέμε [α[ἱσμεγ. Φαΐσρωγ), [ερχήπο 14 {4 4μπο 
Ώομινι τό2ο.. 

Φαν μς εν 
πωώο 





ο Ὠκ αρα ο νο οὂλοσ» 
ζ ιά ο ἁπά κ ά σα Ἱμτά 

"ΑΡ ΕΓΕΟΤΟΕΕΜ. 
«ερ ώς Ὑ Μ απἰπιαάπετίετεπι. 6απάιάς Τ οέχογ. ο ΕΟΝ 

ορ Ξ {κ εοπυπυποπι οἶπῃ ππάτοτᾶ, {απῃ οπαΚἱτιορή 
6 .ω εῆε απετείαπα Ριπόατᾶ ΦτιςοτΏΕ γοσοτῇ 
9 Ρϊποῖρεπι τς {επτοπείαταπη ἃς (ἐτΒαπβ-α- 

ϱ ἀἴρας ναπῖοσατηπα ., σα πιὺς οδ/επσίτατίς 
- οράπέχιπη 1πποίαί , γὲ ἃ ρᾳπςῖς (πτε[]]σο - 

τς εατιαπαπαῖς ΠΟΠ πιοςὸ γείεγαπη, {ξά εεῖαπι 
τοσεΏίοτυΠῃ ο1]ομ]ο ππασηϊ αβππησιατ: Πας ποπ]εἲς ϱδ απῃῖς 
Ἀπήπηπη επρίἆο Ἱπες[τε, γε βαιαπάο {πρρείετοι οεἵή64” Βέης 
Απτλοτοπι ἵῃ ρπ]μοτε Αςοαάσπςοασσιιγατὸ εχρεπἀετέβ;,ΟΡ11- 
σίειηάσπῃ τεπιρις Π][ιά απο εοπβ]ταπ απηρο τα Ἀρίταταπη, 
συωὸ Θε5 παλάμᾳ {6Η ης {ηπι δὲ εχεφαστις.Εέῇ νετὸ (αφάϊάξ γε-- 
Ῥυπι {αριοπᾶ {1 εί) ος ρτῖπια Ρασίηα ταξίοπεση Ἠα τας Ιηβ εί 
Ετγευίτες δὲ ἆτ]ισ]ιάὸ «ΟΠ1 βγεπεπίαπα {ας1]ὲ εοί]σετε-αε Ρετεῖ- 
Ῥετε ροῄ1ς 1 επιεῃ ραυ]ὸ βΙὺς εχρ[ικαρο, Ῥεϊπιὸ «οπῖεχ- ᾿ εαπιθπτοσίσαἆ πιο ποσπαπη οπλπη Παπά ππῃ Ρυτα!, τατας Ῥοείαπι Ἶας ροἙΠπιήπι γἷα τοβίεεπά στο. Ἰάσιγεο εὖπη να 
τ1οήπη οά(συπι ορς, ας Ἱησρπίῇ ἀεκτεγῖτατς εοπΓαπέιστά αἴ- 
{εαπῖ εοπηεπῖγει 1]] ογιήτη Πορεβαγίατη ορεπη αοσξγβα! , Παῖας 
πηθάΊοσσες ορες., ορετάπηαιιο Ἱππρεπίαπι αἀβίρι , αιιὸ ΥοἙῖ «οπιρος Πεγεπη, Οταν ΙήΊπιας Φἴβιομεατες εκεχὶςαπα 1 ισπ] εα-- 
εεσι΄ {πρρεδίτασδτε δε]ιο]ία 4Ππούππα εχεσεβς νοπῄπει]ες 
εοηΙοζξητας Π]οΠ{!. Ραβιπη ΠΙσσεῄῃε. - Ἰα6χο ({πά1] ποβεὶ Ἠος 
Εωπάρπηςητο, δε τεβίτωτο απομά Βετί Ροταίξ δε Πειήεααιβοσῖς - 



Αν ΤΕΓΕΤΟΚΕΜ. 
(σοηξοσή ποσε[ῖς Ε: νε] απα νεγ[οπίςα σοι ]οοῖς Ιπηπαά- 
εΏο {οηπκτετα:αοά {6ουπάὸ ὰ ποδίς ρε (ἔτευπη εῇ.Επίπι- 
ππστο οσπα πας εἴῖετ ΓαητυπηπηοάΟ. φοδεενπία 94 Ρ]οπίοτοπι{εΠ- 

{τις ατάπ{ ἀε]αταιίοπεπι, ποἩ {αδ/{1:1. Γ.αάήμαπα ῥραταρῃταίτα 

εετεὶὸ αἁλιησί ἴπ ας ρεΓΙοάοσαπι εοπηεχίοπεπι , {επίςητ{Α- 

σύπᾳ ρΏταπη εχρ]αμαίοπεπι παση]ος:/ηης Πίος ὅς Πι[εογίαταπη, 

απεἰαἰ(αεατη, ζαραἱαγαπι «4 ἀτίς Ρ3Ν 915 1ΠΠΏιαίαπα «ΠΑΓΓΔ-- 

εἴοπεπι, νε τοζαπα Όσοπσπι ΕΟΠΙΠΙΟΠΙΑΤΙΗΠΙ, 1Π 4Πο πιςῃς ας- 

απὶε(σατ παδετετε ρτουυ] ἆπρΙο οοπ{ε/αγας ᾖ5.Ατ απῖ πο 
οπυπῖδας ἕλητα Ῥεουῖτας {α/μοις, απαττὸ εοπηπηςΏτα σπα άῑ- 

ἆῑ Ίππο τες ρααἱὸ ρ]απίρης οχροΠο: ελάέπιαπε ορετα , ΠΟΠ 
πιοάὸ ἁπβςΙ]]οσες γοσεσας ἀῑαίεόϊος απαηία Βτεπίτατς ὅς ρεί- 

{ριαπῖατο Πεηῖ ροτς[ῖ,εχουτῖο:{οὰ ὃς Ρμσα{ες Ροέτ]σας Οτάς3 
Ρτοίᾷ εχρτείας, Πο αςοερΏῖς 5ομο]οσιῃ γεγδίς.Ίμς Η][Ις Ρσο-. 
Ριή] 1αάϊσι τη[πέχα ππαταΏῖς., 38 οπηηῖ οὐέεμσίτατε γειιάῖεα. 
Ίαπι Ογπιρία Ῥγιμία, δε Νεπιεογήτη Ραστεπα πιακίπηαηο Ίος. 
αγ βεῖο Π]λα[ἔγαταπι,συυση Οἱαγήιπαὶ ντ Ἑταίπαϊ δε]πιιἆὴ 
Ὀειάσα πουας ΟοπηπιεΏίαῖας Ιω πηαΠς ππθας γεπ. Ταης 

Ραυ/ πι Ἠς[1,δξ απ ρεισείοπη͵ νΠαπο ἀπδίταπι.9ςἆ ντ απ σοτῆ, 
ευίη ααίθες οαερεηπῃ ἤοσος ΠηςΗπῃ οοππηπωήσαΓαπι» εοΠβ]1ο: 
οραςᾶσστε[[ιςεγαπι:{ίς οοπιµπάςπη οοπ[[{οαἆ υπιρὶεῦ ἀαχῖε 
εηπῃ αιηα ἁάσγίαπι Ἰ]]χας ἁ πηοο ρτοροίταπι {πι Ρ]ογΗ σας ν- 
ἀερατατ,ἔαπι οία «ντ αΠιογαπιαελοσυαα. Πο ὃς Εις ὁσοων- 
ματια) Ρίστες Εσίατε ποπ αἹπεηαπι Ριίαραπε, Ἠαο πιςί {π επαΙ- 

ταπάο ΡιΠάατο ρτοροβΕ {Πετατίο,νία. πιειῃοάι!ς., Ορπάλάθ 
Τ.οξτογ. [η 41ο αμαΠα παπι πἶᾖή] {πεκεπῖσασαπι τε]ισααίῇε πη- 
Ἡ νιάεος,πουδΙ Ώπιεῃ {ησοπί] τὶ ἄσωπιςη πηε]ίοτα οοπιη- 

υ πῇ(οί ροτεπεἀειεήομδας, 1ῃ ϱοπα(η σιατίσση αὖα εἰρί ρτρ-. 
Ραδαητης σα πΙίας α1, γι {ρεσο,{ας1]ὲ Ἱσποίρες. γαἱς, Ας πιοο» 
{ῃ τε ἱπεταγίᾳ ἱαΏοίεςβοΠ1 οοβ/{ηἱς, 

| Ἵσλτλεοσν 



ΣΕ 
ΤΕΕ 

ν1. 

ντ]. 
ΥΙΤΙΙ. 

Ἔνο 

ΧΤ. 
ΧΤΙ. 

ΧΙΙ. 

ΧΙΥ. 

ΕΕ 
ΤτΕ 
ΙΥ. 

ντ. 
ΥΠ. 
11Η. 

Μ 
ΟνΙΡνΥνΣς ΕΝΟΟΜΙΑΣςΤΙςΑ 

ΟΑΕΜΙΝΑ 5ΞΟΕΙΡΕΙΤ 
Ριτπνπρασςπνυς, 

ΑΤΑΙΟοανΥς 
ο ιτ ο κ. 

ΟΙΥΑΛΓΡΙΟΝΙΟΑΕ. 

Ἱετοα θγτθςιήαπυς» κέλητ. 
Τῃετου Αστσεπείπας» αματ. 
Ι1άεπι Τήετοῦ » 1η Φεοξέια. 

Ῥ{αμπαῖς (ατποτίηὄαςς ἕσποι». 
Ιάεπι Ῥ{αυπῖς, τεδρίσπῳ », ὠπίών, ὶ κἔλητ. 
Αρεῄίας θυταςμίαπις, ἀσίώμ, 
Ὠίβροτας Βμοάϊις, πύχτης, προ 
Α]εϊπιεάοη παλαισής, ὃς ΤΙπποβιεΏες σαλακήεοὸς Με]είας ὠλείσοες, 
Ἐρβασπποβις ΟρυαπΒις σαλαισή». 
Αρεβάαπιης,Τ,οετις ἘρίσεραγτίαδρΏος, σύκτης. 
Ασε[άατιο εἰάεπα , τίκος. 
Ἑτροιε]ες Ηϊπιεταις, «νλιχοδέύμοες 
Χεπορβομ Οοπἱπεήης δεέμῳ ο καὶ πυτάδλῳ. 
Δορίεβις Οτεοπιεπία»,Οἱεοδαπί ΠΠ1μς,οιδειή, 

ΡΥΕΙΕΙΟΝΤΕ 1. 

Ίετοι Αείπαις 9γταςιήΑΠΙ5, αόμαπι, 
ἨΠετοη ἴάεπι, αἷματ. 
Πίετοπ Ιάεπν», κέληπε, 

Ατοβίαις Ογτεησις., ἅρματ. 
Ατοθβίαις ἴάεπι ,, ἅεματι. 
Χεποσταῖτες Αστεϊσεπιίπης, ἄεμάτ. 
Μεραε]ες Ατλοηιεηβς, τεθρίαπῳ. 
Ἀπββοπιεῃες Αεσίηστα, σαλακή». 



ΙΧ. ΄ Τεἰεβεεος Ογιεβαί5» ὀπλιτο ρόμοθν-. 

Χ.  Ἡρος[εαο ΤΗΕβΕΙΗ5; διάωλοδόέµος. 
Χ]. Τηταγάσις Τήεαπις »Ριος, θισνεις. 

ΧΠΙ. ἡΜίὰας Αφηρεπείπης, ἀσλατή. 

ΝΕΛΑΣΕΟΝἍς-«Ε. 

1. Ἡτοπήίμς Αειπᾶι15 , ἅρματ 

Τ1. 6 Τϊπιοάσπιις ΑεεπίσΏς , παγκρατιακής. 

ΤΙ. Ατίβοεμάες Αερίπειλ» παγκεμπακής, 

1Υ, ἍὨΤπιαβτελις Αρθίπετα»  παλαιδή», 

γ. Ῥγιμεας Ταπιροπίς πας Αερίπετα» παγκε τασάρ.. 

Ψ]Π. «Αἱαπήἁες Δερίπετα» ρµες» παλαισή». 

Υ ΤΙ. δοσεπες Αερ!ιπεῖα» ρυες» σεπαθλο. 

μάς Β .- Μερα Πως, Αερίπαα, σαδοενές- 

ΙΧ. Οτοπιίάς Αειησής, ἄεματ. 

.6: Τῃΐφις πα ΠΗμ»,ΑΓσίυς» παλαισής, 

ΧΤἘ Απβαροτας Ργιαπίς Τοποάης Ατζεβία ΒΠῆς.- 

Ι5ΤΗ ΜΙΟΝΙς-«άΕ: 

Ες “Τ Ετοάοευς 1Πεδαπης». ἁρμα. 
τ1. Χεποσίαῖες Αξτιδεηείπης ο ζσποιςο- - 

τε. Μεμίβις Τμεῦασης 2 ἕσποις. 
ΙΣΥ. Μείβις Ιάεπι. 
τν. ΡΗγ]αείάας. Αξβίπθεᾶ » παγχεατῳ. 

Υ1. ΡΗγΙαςἰάα»,Ργέβεα», Ἑιπεαςς αμ κής καν. 

ΤΙ. διτερβαάες ΤΠεβαπας ς ο μησής. δες τοις 

Υ1ΤΙ.: ἰεκπάες Αερίπεια,παγκερτῳ. 

Μΐσα Ὑπορρηματίςὴ» Εἰς Ἑάσχαρογ. 

δ ΣΚΟΤΟΣ σι ἔλβεῦ' τῷ μέλκν Φέυγως ἘΚΟΤΟΣ.᾽ ο. 
Φ ΑΟ Σ Φἰλόν σοι’ τῷ λέλον ζμτεῖν ΦΑΟΣ, 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ θμμα βασχαα ΞΚΟΤΟΤΜΕΝΟΝ.. 

ΦΑΕΙ Ανν Πωδαρε πάκμ ΦΑΕΙ... 

ρρερερερερερασες ο Ἴ 



--------Ἂ-- 

ΕκΤΚ. {ΙΣΤ ΟΙ ΡΚΙΤΙΤΕςΕ 
ή Ἀ ο). ο 

στὸ Ἄ ξ ἱειεδραίεπεςς ἆπ Ἐ ογ.!] ἐβ ρεταιίς ὰ Μ. Ἱεμη Βεροῖά Ώοᾶειε 
. εη Μεάεείῆς,δε Ῥτοξε[ειτ ἆς ἰᾳ ἵαησις «τεζαις εη ΓΑσαἀεπηὶς Κογε]ε 

αε Φαµποας» ας Εαίτε Ἱπιρτίπαες Ρατ τεῖς Γπαερτίπηειες απε Ρον 1 {επαδ]ε- 
ταρ]ε5 σεαµτες ας Ῥϊπάατε , Ρατ Ίηγ εοτησέες, εοπηπιεητέες » δε απιρ]ἱΠέες ἆς 
Ραταρδταίε ἓζ πιεταρΏτα/{ε,1σε[]ες Εΐτε νεπάτε ἀεβίτετ ὃι ἁῑθτίραεις ἁεάαης ὃς 
Πε]ιοις ]ε Ἐογαμππε, Εαΐίαπι {ᾳ Μα]εβό απ ήβ]ίοης ὃς ἀείεηίες ἃ τοιις Ἱπιρτί- 
σπεµτς»ὃς 1 ρταίτεςεδς αηττες Ἀζατεβαπάς οπεϊεοπαπες, ας {αΐτς ππρτίηετ,νεη-- 
ἆτε,αγ ἀῑξείσυες,{ουος απείαμε ρτειεχες » δὲ επ-αμε]ομε πιαίετς απε ες {οἴς, 
1ε[άϊδϊες οεµητος ἂε Ρἰπάατε{ε]οα αι’ε]]ες οπε εβέ εοτεϊρέε», εοπαπιςητέςς» ἃζ 
απυρΗΠέες ἂε ραταρΏταίς ὃτ πιεταρΏταίο, ρᾶς 1εάϊάϊ Βεποίᾶξ, (319 {οι εοπρέ ὃς 
Ρειπα!ἤτό,δε-ος ρούς Γείραςε αε {κ απςιὰ «ὔπιθωςετ ἆπ ἴους δε ἆαιε ἆς Εἰπιρτεί- 
ἄοα ἀείάτερ1ατες,{ηςρεῖηε «απαεπάς ατΏἑτταῖτε, ἀείρεης 2 4οπηπ]ασες ὃς ἵπτε- 
τεβς, δε εοπ[ήατῖο ἃςς εκειορ]αίτες αἱ {Ε5Ο8: ττοιμές ομοῖς εβς Ἱπιρηπιές 
δε παῖς επ Υεπίε «σπιτε]α τεβειτ ες Ρτείεητες. Έτ ουτε {3 Μα]εβέ α νουἷα 
αυ εΏ 1π{εταΏῖ νηΏ Ότεξ εσιταϊςς ἆ Ἰοε]]ες Ιεεετες αι εοπΙπἹΘήςξππεΠ:ί οὐ ἃ ἷα Επ 
ἀςίάϊες ἥπτας,εἰ]ες {ογεπε τεπιᾶς ρου: {1Η/πιπιεηὲ Πσηϊβέες, Όοπιπις 4ΡΡετΕ 
βατ ]ε[άϊσξες Ίετετες ἁοππέςς ὰ Ρατίς, 1ε 2749: 4ε Ὦεςεπαῦτε Ιότο, 

Ῥας ]ε Ἐογ επ {οἨ (οπίεῖ], 

Εξ Ρο55 γ. 

ν θἱ 



ΏΕ ΡΙΝΡΑΚΟ. 
νο) Ίκρακος Ρίιτες βΗΠς εοβαπεατ Ηβοτία. Ἐπίς 

λλες, Ἠιήυς ποπαϊπής ΕγΤαΠΠυς Ερβεβοτηπα» Ῥ]πάατας Με- 

ον ]απῖς βµς,Α γατα γετὸ 1γάϊες Β]ία περος, ὰε απο. 

ον ἡ. Αεῄαπ.Ι. 2. «.26.Ριπάατις αμ Βήβτίο,απείη πωωτατο. 

««“ «αν ποπήπε Υαἶ]α Πατεῖ αρρείίατ. Ῥ]πάατις αἩῑις Εΐτ Ο. 
ει ας Ο2Η/) Ηδετευς,αιά Οαἴπυπα ῬπήἨρρεπῇ ρτα]ίο νιστᾶ». 

ἂν ῷ ἵμία ἴρβις οὕττιπεατωπα ».εοπ(ηταείοπίδιις Ποίαυπι. 

ον) ) 7 Πδιτακίε: γε τεξετε Ὑαἱετ, Μας. Ἱ. 6. εαρ.δ. Ας. 

εο τι Ῥϊπάατης ΤΠεδαπις αμ γηϊπετία Ἡοππενί Πα ἆος. 
ερίεοπχεη ],αἰπὶς γετβθιι» οοπ/ορᾶτ. ΕΠ ειίαπι ΡΙη- 

ἀατής, Βοππεη Βιμή] αριἀ Ῥ]μτατοβηση ἵπ γίτα Αἱεκαπάτί», ΥὈί η (ατίβαΡετῖο; 
Φτα [ο Ώαπίπα ΑΙεχαπάες Πιρετουής, Φμίάα5 ἆμος ἔασῖε ΡΙπάατος ΓΥΠεος Ροξ- 
τας»αἱεετιμη δοορε]ῖπὶ ΒΠηπη, οὐ/εμσίοτεπα ργϊή(αυε Ῥϊπάστο παξωτα :-]εετιπν. 
Ώαἱρβαπις εε]εθτεπα Π]]ηπι επίας εχεαηε εαττηῖπα. 
ο". {ηρίατα ποπηἱηἰς Ποπιοπυπιία γεπίαπιης αἆ ποβτηπι, Ρίπάατας ποίες- 

ΠΗς ΤΠεδαπησες 5 ΤΗεΡΙ5 ημας ἵπῬατοσῖα {απε,οτῖαπά 5. Ηεπε αἶἲ] Ταϊρβας- 
ε α 1. 5οορεπῖ Εωπι Εαεἴππε,δαητ απὶ Βίποπαίπεπι Ραίτεπι ἀῑσαπῖ ΥΕ 1άεπα: 

ἄτ Ὀαἱρβαπεας,δε δεορε]ίπις. ΔΙΗ Ῥασοπίάϊς δε Μγτεῦς βΠωσι αΠεταπῖονε Ροίξ 
πιοτῖεπαραισῖς Μγττο πηρ/ετ]ε Φεορε[πο εοίςιπ],αιά Ριπάατιπα Εδία «απετε 

ἀοσπειῖε.Ἑεοερία εκ αμε]οξίταες θυ]ὰς {οπτεηεῖα Ώος εβ[απα θε Γαἱρβαῃ-- 

ὦ βΠππι, ΑπαἱεΏεεμ 1η ρτίσια ρυεπεῖα ὰ 5ζορε!πο Ραϊτιο εΏ εἀοδᾶῃ», ὃς Ροίῖ-- 

πιοάυτη εὖπια {ετάπα ΠΙΔΙΟΓΗΠΙ εαρᾶς γἱάετετις,αῦ εο ταάἵεις εβΤ.4{ο Ἠετπιίο- 

πεηῇ ροξτα 1}σὶςονὰ 41ο ΠοΏ πιοάὸ 64ἵΠΙΕΠ.ΟΟΠΙΡΟΠΕΤΕ , {εὰ ετῖαπα ἱγτᾶ ρυ]- 

Ώτε ἀῑάλεῖε: παπι ατίεπι ἵτα οά]αἱερσε Τογτίεοσυπα {ας1]ὸ ρείποςρς εια{εεῖς. Η8” 
Ῥυής επἶαπα ΦΙπιοπίάεπι 1η εαὐπιίπε ὃς Ίγτα ρταςερίοτεπ., ΕΙτη τεπιροτίς Ρρταεῖ- 

Ρυυπ1 Εγπουπι, Έυῖς εὔΠαπη, ομἷάς τεΒε, Μγτεῖὰϊς που]1ετῖς ἁπαῖρι]η». Ἐαξλις 

Φτατο πιαττίοί,γχοτεπι ἀησίειεχ αἰπα Πδοτος ετες [Ηεερίε,Ώἱορβαητιπα ΕΠαπῃ». 

ΒΙιάΐαυε Ῥποτοπιαεβεη,δς Ῥο]γπηετίη,α πάπα δμίἁας Εμππεῖ αρρε[]ατ.Εταϊτεητ’ 

ΒαὈυίς Ἐτοτίοπεπι, 1 πιατηπιοπῖο εα[ξὸ πηα]εος αΏΏος γἱχίς, ἀοδχοσασι απ-- 

Πατίεατς,ὃε Ῥεϊπείριπι απηϊεἰεία ν{η5. [τα ρἱὲ {6 σεβπτ,νι ἘΠεαπι, ΑΡ ο ίπειι ο ὃ- 

Ῥαπα πιασηᾶ ΥεΠεΙΑΒΟΠΕ εοἰυεητ,δς ρτορε Άλοα τεπρ]ά αάες παρετε νο]ς- 

ητ,Εαῖε Γγτὶςοτᾶ Οχςεοτί ριαβα βιπιηδρνηάς {1]ιιά Απβρατεί εἰς εἰκόνα Πεγόάθέν 



Ἀδεβρείων ὄπεσον σαλπηξ βῥρίαχεν ἀυλῶν, 
Τόοσον «ᾖδὺ πάσας ἔκραγε σεῖο χέλιρ. 

Οὐδὲ µάτέω ἁπαλὸς ἔκδος «δρ λήλεσν ἔσιιος α. Έσπλασε χηρόφετου ΤΙΦΗϱε σεῖο μέλι, 
Μάρτις ὁ Μαμάλιος χερρεις Θεὺς ἔμλον ἀείσας 

Τον σέο 3] γοµίων λησάμλνος οὐγάκωγ. 
Οποὰ Πς νειτο. 

Αὐσήοσα εεγηίηα 21ὸ9 σμὰηη ηδη ερ, 
Τα οία/ήμε 14 εεό ἵίσμα ολείν. 

ἆγες ΕΕΊΠεγε ΣΕΊΕΤΗΩ , Σά εἸχοη, ΕΗήαγε,[αὐγή, 
Σλακαγμήη εχαΊηεη εἰς αρ. 

ο) ἴπα εαηζΔΗΣ Ρ4/ΟγΗ/η οὐ Μέη» 
τες Τεβς Μαπα{ρ. οο)ηίσεν 1ε Ώεις. 

Οπΐας ρταβαπτία,δε εἰοφπεπεῖα Ρτα{αβίυσι ρταδιής, οποὰ αἆΒης ρµςτο 4ρες ἕω 05 εἶμς πε] εοηρεβεσίατ.Ὑπάς Π0.5-Αητλοἰοςίᾶ Ἐρίριαηπησεατη, 
Έβης ο) ὠγγίηε Ἑλμώνιος ἔρετο κύκαοες 
ΤΠήῥαρος ἑωερῤφώνος, ὃν ἀργυρέτοξος Απόλλων 
Έβεφε Βσωτοῖο παρα σιοππ]ι) Ἑλίκῶνος, 
Καὶ μέλος ἄρρκοίης ἐφιόάξατο.πχτομδο }ὸ 
Ἐζόμλναν λιγυεβῖσν ἀπὶ εομώτεοσ µέλίοσαι ώ 
ΚνββΥ ἀφερλάρπωτο σοφᾶς ἀπιμωῴπνρα μολσᾶσο 

ΘΟ)ποά Πς γεττοι : 
Ῥηάσγῳ Οσγζήε βυγεχ1/ ϱ[αγ]α Τῥεδή, 
24εΏρα εγεηεᾳ γε[εγεπεπιοἁμ]απήηα [ησ4: 
«ΜΕ ΡΑΓΕΣ 1η [ῥερµία Εποξί Ἠε]ιεοηῦ αἰΤΙΗΗ 
Σάῑνκλς Ρα», ἠερογάς Φέι 276ΕΊΓΕΗΣ αγ: 
Ἐε{ηςεράα ἴγγα ἆοωῃε εοησεχεγε γετόα. 
ας {με ας Αμ γ]εα/ει οβετὸ Αήγά» 
-416ΜΕΟ {ρεγογε [σος ' ἀμ]οα πιεῖ]ᾳ 
ΕΙΧΕ αρύ ϱΕ/Η/η Ρεγάσᾶ Σεγηηός 61πε/), 

Ομ οἆ ρτοάἱσίατῃ γεβετε Αε[ίαηις Εδ.12.νατ.Πἱ8.ςε.45.Εκιας εὔαπι ριαἀιᾶή Λα- Ώρας ερίβταίητηα ἵπ Ιαμάεπι εἰιήάεπι, Αητ]ιοίος.1.2. 
ΣΕ) σαλσγγα 5} ἐναγέων βαρυύμνων 

Χαλκεντά) χατέχει Τήγδερον ὧν χόνις. 
Οὔ µέλος εἰσαίων., θθθξαιό κε ὡς ἆπο μδυσῶν 

Κάδμου 6 δαλάμοις σρέώος ἀπεπλάσιτοι 
Θυσάἆ Πς νετίο. : 

Εἰεγιάµη» [έρης, (2 δ] σγακό αἱεῤογ ὁ' ης 
Ρ/πάαγη οχι Ιής Ὀαείρ ΕΗΡΓΗΥ ἠηήο. 

15 σαάπι γα ζσηὴ, αέρος ῥηκήβε ροξνις 
Ρ/ειάας. ης  πεῖος αμήιε». 

Μδοταπι ππαπ{ηειπάϊτπς βὶς εεἶρία Ποίριάδης δι εμάς Ιπευβάης, νηδε Ἐρίατ.. 1.3. ].εοπίάες εΠῖς,; 
τν 

ἔ 4, 



Ἠσες ἰῷ ἐγοισυ αὐὴρ ὁφοὴ φίλος ἀσοῖς, 
Πήδαρος, ἐυφώνων ΠΗειδων Φρόπολος. 

9ηοὰ Πς γετῖο. 9 
οὐμέαηε αμ ὀΙαπάμδ-βετεσν Ην Η/εε(Η η η: 

Ῥγα η Ῥ]εγιάίήη ΡΙΠάα7Ης ᾖ]οιε Γἱ1. 

ΌπαΠαμαπι ἀὐζευη εἶπς Ιαμάϊ ἀειταβετε γὶάεευτ,αοά ἃ πια ετε Εἰς {αρειαίας 

εατιίης, νεεῖτας ἔαππεῃ Ρτοῦσαπα Παἱήαιοάἳ τοἰἱε. Μαπα νε τεβατυσΑ [αμ] 12. 

ε.1σ.Ρϊπάβευς Ροξτα ΤΠεΡΙΦεΐη οομτεπεῖοπε ἱπιρεηής αιάϊτοίθυς νέης» αύπ- 

αμίες ὰ Οοὕ πα {πρειαεις «6. Ῥεάατριεης γετὸ σιάϊεατετι {ρίοσιπι » Ρίη- 

ἆατις νοςαυίε ΟοτίππαπΕ. ΘματοπωεΠἔμαι αεεξρίε ἀ ΟωµήΊαπο ἑποοππήμπι» 

᾽ομίας ας γετρα {απε Π9.1ο. εχρ.1. ΝΟΕΤΕ Ι}ΥΙΟΥΗΗ ἴσησε ΡΙΠάαγιαΡΥ προ: β- 

γίας πιασταβεοησ]ά, [ἐπεεπεῆςν ῥσαγύ ὑεαὴβΙΗΝΩΤΕΥΗΗΣ νεγδογή ή ηε εορία»Ὁ' νε” 

{ή σμθῶ1η εἰ μεησία [Ηπαύπε : ΡΥΟΡΣΕΥ μα Ἡογαεη ΠΕΗΙΜΙ οτε: εµπο 1πηήσαῦὲ- 

ἔρη. ΟΥ Πας Υίτευτες 1η γπέµεσία (Οταεῖα βουεΗπο ἶοεο 685 Παβίτηθ, Άρυά 

ᾖιος εἶωςς {οἶας Ῥιπάατμς αἁ {Ἀετα Αροϊαίς εβ-αἁπήδις,Ιπιὸ ραττεση οΏ1ά:ίο-- 

Ώμπα ΑΡοΠἱηίςπιεσιήδε ἴαρε αἆ {βετᾶπι εἶης «α«παπι γοζατης «β. Αριά Ατ]ο- 

πίεη/ες στασίαπι οὐείπυζε,οῦ Ώπης γεβαπη, Διπαρβ) καὶ ἀθΐδιμοι Ἑλλάσος Ἐρεισμα Χλεί-» 

γαὶ Αδίφαι. οῦ επι εὖπι ὰ ραττία 1οοο ἀταοηπής Εἱβει πιμ]όξατής(ευης επίπα 

ποβῖ]ες εταηξ Ὦδε νγθες, ΑτΏεηα {εἴῆσει ὃς ΤΠεῦα } Ώήης εεττίοτςς {αδ8 Αἴῃπε- 

πὶοπίες/ρβ εα Ρεεμπία παἰ Πα, ΡΙπάρτμπα Πβετατιης. Μες ἀπδίαπη εβ αίπ αἲν 
Ηιετοπε Επετῖε παβίτις 1η ρτεσῖο: Παιἱάεπα ἡ]απι Ιός ρεοίεαίευς διαὉ 

εο αοοερτα Ὀεπεβεία εοπππηεπποτατ. Νας γ/μο ταηεήπι » {εὰ εῖαπα πιοσῖμο σος 

Πε Ποπος. απ οὗτη ].αεεἀφπηοπ!] Ταεἶνας «πτῃ τοτα Ῥοβοτία ναατεπς» ΡιΠ- 

ἀαιῖ {οί «άῑδις ρερετοετµητ. «Ἴδαπι εὖπι ερτάση ξοτίρης «ά{εεβτασι εστίες 

Ἆος «άΓππεη | 
ΤΙυΦέρου σἳ φυσοπειῦ τα) σέγαν μὴ χαίετε Ίος εξ, 

ΡΟΖΗ/Ω ροέέα ῬΡΗιάαγί πε ΕΧΗΥΙΣ, 
ος αἀπιοπίςί 1,αςεἀσπιοπ{] 4 ἱπεεπάϊο αρβίππετηης. Ἰόεπι 30 αεχαπάτο 
Μαρπο Εαδληπι Ηἱβε ἔερπτ, αμῖ σαρείς Τεδὶς {οἶαπι Ρίπάατί ἁοπαάπα εοπί- 

βετε ρα» εξξ. Αεἶἴαη.τ3. ]. νατςΒίβ. ε1ρ. 7. Νατης εβ Ο]ψπιρίαᾶε ό5. ετάτσυς 
ααάταρεπαείης εἶπι Χετχες (Οτςεἴατη γαβατειτεβε θυἱάα. Ὑπχίενι απ 
ψο]μηταηπος 6ό,νεὶ νε αἴθ).ςς.νε] νε βάσεως Οσῶσα εατπήαα, δο.Οδήε ΘΐΥπα- 
Ρίαὰςε 86. αὈϊοπε Ῥείπείρονεφιε τείετε υ]άας,εοπεῖρῖς 1ρᾷ » ντ ρτο γοςῖς ναξα 
ἀεθιπσετετυς.νααι Ῥτεσασι» οἵαῖ ντ αιοὰ εβετ 1π γίτα ορΏπιΏ «οπ/{εαμε{ΕΙΗΣ» 

Ομστε {πα ελεριτοῖΏ Τεοχεπὶ αἁαπια ρµετῖσοπια τες ἵπατις » απίτηαα εὐλΑ- 
υἠξιΩυ ἆετο ψὶὰς εεἶαπι Ὑαἱ Μας.].9.12. 

ο δογ{ρης Ῥήπάάγί, 

Οπἱρίοτυπῃ Ῥ]πάατϊ εαίο]οσΏ5 εχτατ αριιά ομἱάαπι, ΠΙΤΠΕΤΟ 17. οἰψπρίο- 
σ πιοβ,Ργιμ]οπίςα, Νεπωεοπίςα,1βΗπηιοπίσα.Ῥτοίοᾶία, Ῥατεμεπία, Επιλεο- 
. ηἡ{πε], Ῥασς Πίζα, Γ)αριπορμοτίζα,Ρααπες »Ηγπιπί, Ὀιεωγταποῦ1 ςοοθ» 

Ἐπεοπιία, Τητεμί, Ώταπααϊα τταρίεα » Ερίρταιητηαία Πετοῖεα : Ριατετεᾶ πιῖσα 



αἶτα, Ἐκ Β οπιπῖρης τε]αιά {πε απαεπος ΡΗπαϊ, αμος «ίοδον Οταέϊ γο- 
εὔητ. Τεποπαπατίοηίς αυξεπι τατίο Ώας «Ώ »ιὸά οετταπαίηα εοπιρ{εξχατας, 
ο μᾷ οετεῖς τεπιροσίρης τεάίραητ.Ψ]όοτες 1 {αετῖς Πϊΐςε «οτταπεἰηῖθης Σεπεσ- 
Σηὴῇς εχοίῃα: ΡΙπάατης:ας ρΗίπιο αιύάεπι Πστο Ογπιρίοπίζας, Ὑπάς ρηπιύτα ἂε Οἰπαρής ἁεεπάντη: 

Ρε Οὐνηρίε- ᾖμάός, 
στ. ΓΥπιρίςί Παπά απ Οτας]ὰ εε]εδετεῖπαῖ, αὐ Οψπιρια Ἐλάϊς ντος ποπηεα: 

| πασεπε:Οψπιρία ὰ νῖσίπο πηθητε Θγπηρο τους δερια, Φτερῄαπο-α- 
εἀοτς,αρρεΙαειτ. Ψεἰ Πε ἀῑδΗ σης: απδά 1π [ους Ογπαρή Ἠοπουςήα- 

38 Ἠετει]ς Ιπ[Ητηί βΗβεπε.Η! 11ά1 εεἰεὈτασαπτης ἵη ΟΙΥπιρία,ᾳπίητο αποφᾶς 
βΕποιγηάε Ολυμσιάὶ Ρτο [αβτο»/ειι απααεηπίο γβαραξιτ,οελο[ία τας, ὃς ἐρίε Ῥμπάρτας Οἷς 2.Οἵγπιρ: τεξετιης: Ιπεμεῖοπσπι Ώαπς Ἱμάοτυτη ΟὈμπιρί- 
σοτηη αἆ Ηετου]επι.Τεεπι Οὰε το, εἰπίάστι Βρε. Εξεπι 5εταδο ΠΡ. 3: Ἠ ετοιμος - οϐ περαϊστη ΠΡ: πιετεεάεπι αῦ αηδία Ἐἰεοτιτη τεβε, εο]]εέτα γἱοπότετα Ἠνα- σε Ἐλάςπα ἵπμαβς, απρίαπι οσεἰάἼ,δε εοπασαϊ Πκοπῖδιις Ρτατμάϊπῖς ειβὸ ]μάος 
Ρυῦ]έσος αρεσιήτ, εκ {ρο]ής ρταπιία ΡίΟΡΟΠεῃς. ΄Τεὰ απτεπα Ἰπβίεμ]ε ντ ριεπο - 
Έ μπα Ρετασετεπεητ.]Ω{Είηπα ε{αῖ τί αῑς πιεπῇς τς Ρετ ἀῑες Όυαεμος «εστεςπ- 
Ώ8 εζαΠε ἵπ οπιπῖ σεπετε ατηππ,ρτα{ετάπι τη Ομτίι, Π1θἳΑςςο[ευ,Ώ (σο,Ομήή- οπετο.(οπυεήεδαιθά ες {ρεξτοςμἷα Υηπςτ[α Οταεἷα,Ώ]επαξηῇς τό, γ]αξο... ερις ῥταπεία ἀεοετηεδαπειξ ρες Ἠεμαπδάῖσας,- Έτοηε αυτεπι ες οἰεαβτὶ τη... 
πῄς.ΡΗπ]ης Π0:34.εαρ.}.ΩΟ 1 {επε]νγῖοϊ πες, ποιήε» εἰ εείρεβοτις {ατια,οιῖ γετὸ τεσρεῖ εὔσεδαπε βαεμας,εσρσεβ!ς εεἶατι 1ρίοτμανηεπηδεῖς, ας Ιζοπας γο- 
«2Όοητ.Ώε Εήεειιάϊς Ρ]ωτα γ]άς αραιά Νατα]επι Ο0οπτεσι π]είο Ποσί φαϊπεῖο - 

ο αυοσίδης - 5895 Ξ αὐπερρφὴ, α 

ἔσῳσος » Κώλον. 

Οκ τα Εἰδδς ρτο”εετεο ατπηηῖς ξεπετε ν/Περατς ὰ' Ῥϊῃάατο (ή ας /.. Ἱνπειπι Ροζπιατίηπη αρρε[αιρνε Οἆας Ηοτα]ης βιο, εαπαίπα.Ηίης ὧσο- αεέισικῶ». εἰδυλλιον ἀεδιείτητ: 41ο Ἡ : νο. : οπιπ6-Π]α ροξπιαᾶ ΤΠεοστῖευς νο εαιήε. Εγτίς! Ροξτα, διτορ]α, Απεϊζζορμα, δε Ἐροάο Πιις ἵπ Ροξπιας ρε ντεῦαή- τασεᾶσιε αἆ ἵγτετα {εομπάηπα ΕεγΏίοηες «Απεβαπτ,Φετορβὰ δε Απιζέζορμα «ο- Ἡς Ἱσαρίφιοις. εοπ(ζαΡαπε.Ἐβοάϊ Ώυπθζης (πηρα εσας, ΦιΓορβαπῃ εβΏεηῖες {ο]τα- τοζες ὰ ἆεχετα αἆ Επῖβτατη γετιεναητης: πζτεβροπάετ «σε αὖ οτεη αἆ οσςᾶ- {πα Πιοτζᾶς, Ότίεητεπα επίτῃ, ἀεσεταπη Ἠοπιετς γοςας, Οεκἰάεπεεπι Πμήβΐτατα, ἔπ Απηιζτόρἒα πιοπεδόπεας ἃ ΑΡΗ 44 ἀθχίτοπι, Θη] τεβροπάὲτ Ρ]άπετατητα 98 Οεειάεητε εἆ Οτίεπεσπη Ποοῖης, Ἐροάοα γετὸ Ρρτοπιπεῖαητες, Υπο ἵῃ Ίοςο Βαδαπε:ιευὰ εεττ Γείροηἆςὲ ἀκωηόα ὃ: ἱπητηοὺἵ]τς Βαειο. Οδίετισπόηπι αἱ. ἔεπι εΠπτετάμτη ὀνάθες εαηεὺπι Παῦεε! , {οἶ]εςι Πτορβεπ ὃς απ βτορβεπτνε-- Οάε 5.ΟΙψππρίοτηση, Ἰπεοτάμτα σειαδας{ε]]ϊςετ Βτόρβεπ,απβτορΏεπ , ἃτ ερο- ὀρΏρνε Ώας Ρήπια,απα]ήίσς αἱής.Ιατετάμπι Οἆας ες ᾿μογοσερφικοι):αμα[]ς. εἰς 



τ4-Οἱψπηρίοτμπι, Ἰπεετάσπα ρεπήπᾶσι βτορΏεῃ »Ιπεοιόμαι ϱεαήπαπα απεϊβτο: 
Ρε Πετίρντ ψίἀετε εἴὲ Ῥγεβίοσηπη 5.Ηαης τεγπατί] {εὔίοπεπη,Ώοῃ {οἶάτα Ῥίη. 
ἆατο, {εά είσαι αι] 1 γε» Ροιἱἤππιύπα {απηςη ὀεεβς[οτο Ἠππειαο ἵη γῇβι 
Εωῆς εοπβαε,νπὰε ρᾳσοἑπιία. ό ἔγλά φμλήεηη δ{εβεζοτί πο[1: ἃς 9ἀεὸ Ἱπάοξτο 
γ{ητραξα»νε εωἰ τετηατῖη» 11]ο 9εςβεοτεῖης ἱποορπΐεις ε{ἶεε, Οοπεἱοἱ Οχςεἱ εᾱ- 
ἀαπα, πἰπήταπα ΦΙΓΟΡΗΕΠ» Απετορμςη, ὃς Εροάοπ ἀρπο/ευπε:α ιά δις Ρίτα αά- 
ἆπητ ρτορτετ εᾖοτηαι,δὲ Ρεσίοματηπα πΗαοσμσι.Ἐ Ώετοτας κῶλον γοςαΏς Ώιεπῃ- 
Όταπι οκαςἱοπίς,αμᾶ ρειίοάϊ ρᾶτς εβ,{ς ἀϊδχαπι παρ τὸ ὁμᾶ κέῖδει ὅλου » αιὸά 
Ρ]επᾶπι εεἶασα ἱητετάμπη Ρες {εΏαδεατ ἱαρτεμείαπι :γεὶ αιὸάἁ 1ητερεί {αἱ «ος- 
Ροτί5 ῥραῖς Πεημοά Ρετίοάμ» ἵπ οτᾶτίοηε ἀῑείσης. ΌΏπατς Ῥ]ηάατίσυαι κῶλον , βε 
νεγ(α» [επεθητίαπι Ρες {ε αδθεῃς» ὃς {15 εις Ἱερῖθι εοπ/ίαης, νε αυτ]οτ εβ 
Απτοριιαπί ΙΠίςτρες», 

ΓΤΤΙΝΔΑΡΟΤΣ 



Μος 

τν ο ρο. 
ΟΛΑ ΕΜΜ ΣΑ, 

ΣΕΡΟΝΙ ΣΥΦΑΚΟΥΣΤΩ, ΗΙΕΚΒΟΝΙ ΡΥΕΑΟΝΥςΑΝΟ 
Κέλητι. ἘΈονο ΈΞἘΣΕΤΕ ν1ΙςτοΈτ. 

ΕΙΔΟΣ Α, ο 5 Ἐ ἹΤ. 

«ΑΚΒΟΕΥΝΜΕΝΤΥΝ 
Ἠό ἐε Οε {η αμάεηη Ἠίογοπύς γκαεΗ[ΑπογΗ/Σ γερα φη! 

ΟΙ γηαρία θᾷο εεἶεξο υἰεργας εβ οοπ[εγήρία. (αρ επεο- 
70η. {αγ οὐγΕΜΕ φμίῤης έγαξ Ρταά έτη» Ργαά{εαξίοπε 
αρερ]ήβεα. Ῥτγασίοας επί; ΕΙεγομεῖη ὁ 1ης, [αρίεησία, 
Δ{ήῄους ῥετεία :Ργώέογεα 60822 ϱ9 υἱἑζογίαρε ΤΕΙ. 65’ 
{ος «ὐδί Ο [γπαρίοα εεγαγαίπα ἄσεβαμτηγ. εεἰεδγαχ. ««4δ ϱο 
οεο {ΓΗ Ρεἰσβοηπε[ο νε] ΕΙάε,οςεαβοποῖη αγγέρίε ἀίρτο- 
οζεπαέ αἆ υμ]σα 1η αε Τ4η1α]ο 69 Ρε]ορε [αδ]αν». Ι7ηάε αἆ 
ΗΤεΤΟΛΕΖΣ γεζγε[]α», [ο [ογάσεση σε [εφ Ο γποβίομίεας, 
Φγοβοπ{1. Ροῇγεριὸ εοπε]μ 1 «9οίο ῥαηε Ο6εμ : βεεεαης Ὁεὲ 
Ώε σ] ογ/ά71 67’ αζσρΙ λαού ΤεΡάΥΣ Π{εγομ{ ΗΗεάΣΗΥ:ΕΡ Ροξ- 
{4 1 [ηἆμο οε]εγα ιά αυ] έἶογος ΕοἨ/ΘΥΜΕΣ. 

΄ κ Ξ 
παραφροσις. εροφῃ α, Κὠλ. ιζ. µετάφραας. 

εκ αώεσοίαες 8ασα, Αθισον ᾧ ἕδως ὁ 3 Ὄρέµα φάει οβ 
εΙεππαμ ερ μασο εἴ Ριοείατ-- χευσὸς πο βαοκί ος - ζφα - ο γή νεα} Ἑππιστα ς εκτετάσαε πιο. ος ο ος 8 ο αν Ὁ -- - 

. προς γυ- 15 Ώ0αβ 4 9. ἑα]α Εαΐσοτε ἵαρειας-αα-  Οὲ σασεέσεενυ οκ Ἡς ν { ο ΄ ο ποστ α σὔπα, αποά Βάπιπας ποξα απμεοἒης Έξεχα σλάτυ. γάτας ἐεκίήρε ΕΖΕΣ 
Α 



2 
ἱασεφεῖς ἑπ[ίας σοτα(σαε]η- 
εες ἁῑπίεας, σπα (αροσδαπ: 
τεάάσηε Ποπηῖπὶς απ] ήῃη, 
Ψταας πυ]]απι εβ βτη]ά]ις 
1π εα]ο πάας,αποά Ρεττα- 
επῦπι αὄτεπι Ιπεστάία Ἰᾳ.. 
εεπς εοπῖςπιρ]εσίς, δῖς αΏί- 
πε πά αἱ εθξταπή πα ἆε- 
εαπίατε εαρίς, πυ]]απῃ ες 
απαταος {αε[ῖς Η][ίς εεττοπε. 
ηῖοις, τ1δΙ γτἆετῖ Ροῄτ ρτς- 
ΠαπΏας ΟΗπιρίεο » αποά 
πυπε ςατπῃ]ηςε «ε]ερτες η - 
ας εεἰερεττίπυς γπιπας ὰ 
ἀοᾶις γῆς εοπτεχίτας , ντ 
Ίοπεαι οατπτηί βΗππι εα- 
παπῖ, 0υππῃ γεπίπητ ορι- 
Ἱεπταπα ὃς ῬεαίαΠῃ Επετοπῖς 
ἁἆσπιπτα, 

Ῥτο σα κ 1 
εἰ ο ἄεθλα Ἴάρνον 

Έλφδεοι Φίλου ἤτος, 
ὠμκέ ἁλίν σεόπεε 
εἴλλο Φαλπγότερε) 
ο βρες ο ο ο 2. 

ο) αμερὼ ΦάΕΙΥΟΥ ἄρρον 

ἔρύμιας οἳ αιδέρος, 

ὠδ Ολυμπίας ἄγθνα 
φέρτερεν ἀδέσορδν' 
όσον ὁ πολύθατος 

ὄμνοε ἀμφιβάλλετα 
σοφῶν µητίεσσι» κελαςεῖν 

[ο ο 5 3 μ ο ΄ 

Κρογς πασὶ » ἐς αφγε κρµβ- 

7ος» 
ας , 

μάχαιροὺ Ἱέρωγος ἔπιαν. 

Αφεύερ ἀμήρίαι ; 
ᾱ ῥεογεβ/ήτά ΠαΥΥ4- 
7 ες αη{ηοέ 1. 1 

2 5ο] ε0ησεαβ/ετή 
αἷμιά [ῥεπάμέ το 1η- 
σεγάα {πεεης αγαπη 
Ρε: Ῥάξ ΦΕβέΤΟΤΗ. 
Ἀέζμε Οὔγμεριο ϱΕἴ- 
Ζὔ16η Ρε ΣΠ αϊ- 

ϱΕΆ2Η5: γάε εβ/οθε}Υ1- 
4 ΕΠΗ εοηγεκῖ- 

ΣΗ7 ἄθά ΤΗ 1ησογής, 

γΣ ἄεαεμΣ δΖΓΗΥΠΙ 
Ισ 1}6/12 γεηίη-- 
Σε ὦ δραζαίη Ἠεγόμὸ. 
αοὔμ//ῃ. 

δς Έεωνι Συραχουσρ. Ἡϊετοη ὀγσαεπίαηυς σταπηυς, Ῥἱποπαςηίς Π- 
ποιό Πς.Έχαττες παὈιήε (εἰοπεπ, Ρο]γδι]ωη,δι Τητα δι [ωπι. Εἰ- 
ὃ ἥυπι Ραῖτίς ποπηίπε Ώήποπιεπεπι. Ἠ]ς {εριμασείπααπα τετεῖαπι 

: Οἰγπιριαάεπι νἱαϊε,οήπιαπε {ερειασεβπηαπα ἱερήσααὰ νἱεΙ[ῖες, 
ἀθλν ἵπ ο πποτις εξ. Ὑἱδοτία Οἶγτηρίαςα Ροῦίτυς» ὃς ὀΥτακυβπα 

ὃς Αείπαυπα {ε{ε {ρε ρτος]απιαιήε, αἀαεεητέππαυς Φαία αἰμίτατεπι Αειηαπχ 
εχεταεπο,ταοπεί εοΡποπίπεπῃ τολἁλάϊε, Ἠππς, Αε[ίαπο τεξετεηῖε Υ. Π. Ἱ- 9. «.τ., 
αἰνπε Οταεοτπι ξαίβς ροτβηάϊοίαπα , δε Ραηπή ἀοδχίπαπα {ξεεῖΠε, Ίτεπι αἆ 

Ιατρ]ειάα Ρεπεβεῖα Ρτορεμήβππιαπι Εὐβε. πι]τόφαε ΡτοπιρΏοσεπα 1π ἁσπάίς, 
αμάπι Ροεεπτες ἵπ ἀεςίριεπά1ς, Έταες αυτεπὰ ἰαιιάαδί11 απ]πωϊ πιασπϊταά πο ΡΙᾶ- 
ἆτεας.Ἐε {ππαπιο εαπάοτε,ππε {Ηρ1εἴοπε,αητ πποιΙΠῖοπε ν]]α,ἑταττῖοας εῖδυς 
τοπυϊαίε: πἠτάπασαε {ω παοάμπα Έητι {ρ[ος αππατ » ἔυπα οῦ {ρᾳς εἲ τεάαπαᾶ- 
της. Εαάεπιτασίοπε υ]κίέ εππα ΦΙπποπίὰς ὃς Ῥ]πάσοτο : πες µε σΙπιοπίάεπα Ίπαρε-- 
ἁπαῑε {επεόχας ρτοἑαπάα,οποπεήπιις αἱ ειπα ναπῖτοε. Έται επίπα Ό εις 1]ε αυἰάἡ- 
πιης Ροσηπια,πιαρίίατις Γρίπη ςοπαππουήε Ἐιετοπῖς Ρτορεπίι5 αἆ Ιαταϊεπάππτ 
απίτηυς.[άθαι ΑεΠαπας 1.4.ε.15. αἲε Εαπααπα θαϊΠς, ηπης {σήατυσα » δε οπηπίπα 
Ἠοταίπαπα πάοόανπαυσα, ας τηβ]εἴταις πἰλ]]ο 1πβςεἰοιξ εεῖοας βαττς επτ- 
{εινεττα οὗπα αξϊφπαπάο 1π Πιογρητα {ποἰάμῖες, Πεταεϊβήπηυπα ευας » απαπᾶ 
ρείῖπι αοά εἲ εοτροτῖς Ιπασος(] [τας Ἱππροπεῦας, ἀοέχοτωτη Ώοπαήπαπα {ΕΕπΙΟ” 
πῖδης απἀτεπά!ϊ εθπετετ, νίάς Πιοι 5Ιπιοπ]άϊς Ο6ἱ. Ῥιπάατί ΤΠπεῦαπ!» δτ Ῥας- 
ελσ]ιάις Ταἱιεῖς: {εἆ (ςεἶοπεπῃ Ιπάοξἔηπι Ρειππαπ/{ε, Ημης ς εοάετα Αεῄαπο 

αατῄοτς,1.ο.ς.». Τβοπη{ξος]ες, εἶπα οᾳήτατα νεπίεπτεπι αά Ἱάος Ο]ντηρίοοξ 
νετιήξ εετεαπαςῃ {ρεξχαγε,άιοσης, Ευ ααἲ ππακ]πιί ΡεοτίςμΗ {οείηπα (επο ΡΙᾷ- 
Ριήήεερπον αουῦ εΠοντ εοπηπιπὶς ξεβαηή ταῖς Ρατεῖσορς Πετετ, αμᾶ οἳ τέ {- 
ἁατις ϱ8 ΤΠεπήςέοε]ες. ΑΠπις Ἠϊοτοτ βηἠε ὀγτασαΏπις ενταπηι5» «ς ἄυο τίὰε 

1υβίαῖ Π9..22.8: 5αθε]Ποῦ Ἐπασαάς {.Ι. ο ρίο Ιπίείο, ὃς  ΠπτατςὮ. η Ματοείΐο. - 



ο τν ΡΕ 3 
έλη, δηδαμά), νλάογ]αη αήορχο, Ἐβ: Αμέεπι κέληε εὔ αν ἀοόσογέης, ὡς απο 

Επίοτβίης κέλης ἵππος ἄζυξ, καὶ κατι µότας ἔλαυνόμλυος, Ἀτήξορβαπίς Ίπεεερτες 
Ίαπ Νυδίδης, Οεἶεεεπα Εεπετοβοτεπι εΏς εαμαπα απταιαε, οὔεπα αἆ-εετερ- 
πιεὮ αἱετεπε εαπῖτε», αμό νε {ρα Πρι]]οᾶπι ντετεπευτ,αίαπε αα εαττης,νεἰ Ὁί- 
635 πο {ποπήττετεεαγ.[άεο ὰ δε]λο]ίεβς Οοπισάϊα ας αρρε[σευς Εἰρώνιεζδέ 
εείεζε;αρρεβπτιτ µοιάτορες. Ἠωλας γ{ις ποπα Οὗγπαριαάς Εῑῑς Ιηβίτατης : εύταν- 
ουε (6 επταυτί ἀίομπεας οπωπιοΏ{ἔτα[ε, οἶπα απεσα εὐσηήδς ντετεπτυς.Εος βῃε 
ερΏιρρής εκειζεβαπεας οπεἰσμί εεἰοτῖσες Ιπβίας οἆ νία» οἱἱοσαπα. [ῇς Ἀοπιαπί 
1π Ῥτα][ίο νεεβαητατ νε {πάαητε αἶτετο τταΏῇάτεΠεΙα Εεομσα. Ῥατες οτε 2446ῇ, 
ἆπο τδηζἁπιογι εξ αρά 5εχεππι Ῥοπιρείηπι Οµαπαµατη Ἠοριετις Π].τς. α) ϐ- 
Ώςπ),αματπος 6η ποσεπα γίηπι αἆ ἁς[η]τοι]ο» νιάεισ ἀεβρπατο, Ὡς αἳ ὅτ αλὴε 
ἕπτοισ κελκτίζευ εὖ εἰδὼς, Ος᾽ ἐπεὶ ὧν πολέων πέσυρας σιωαγείρεται ἵσποις, ες εσιῖ- 
ταπά1 τατίο» σεηή(απε εχετεῖεή νίάσευτ πα Πεῖα ναιρτα πΗΠε , εἶπα ἆς Νωαιί-- 
1 Πς τείετατ Τήυή1ς 21.1. Νες οὕπηρυ Νωρμλάα η άειχγο ᾖοράΣ] εογπη : {24 σὺ» 
1 4ε[μ/ΣογΗ”Η 1η Προ 11η ὀηλος Σ7ΑΡΕΗΣΙΦ:Ρ εὔπος , ΠΓΕΥ σεβΥγΗ ΑΗ {αρε Ρασγα2Ε, 
44 ΥΕΕΊΣΕΤΗ εζΜΗήΗ οκ [εζο ατρασώ εγάΠ//ζαγε Ίμος ο7ΑΣ : Εξ νεος Φής, Σάήιᾷαε ὠθεί]ε ΕΓΠΟΥΑΠΣ ζΕηΗΦ εβ. Ῥες εταπ[]ατίοπεπι Ίτα ἀῑείσατ πομῖς αἁχματία 
συα νπο ταπεὺσα τεπιοσυπα οἑώῃς ασεΡαειτ; Ταεἰπὸ οε/οχ. δς δὲ γωαικέῖο αἲ- 
οῖον. αριἀ ΑΕ βορΗ. 9εᾗο]. Ῥσάτετο» νίάετατ Ῥ[η. Ἱ. 24.0.5-κέλυσας Ρτο {{ατμῖς 
εαπε[εηίδιις σίατραΒε » Εσηεβγες βαση Κο αηαῖη εϱ]εὐγαΓίοηεη ᾖάῤεηΣ, 0710 με 
ἀκῤίο ὰ Ογ«εῥ ετεπορίο: ε Ηὴ. εείεζας εαηγήτι ἀλεύσης ἐν [αρχ γἰῶογες :ρο[ξεα 
νετὸ εῶηρ]σὸ ὁ η μαάτισό νι εηγ. Ταπάεπα νε 9{ε]ιο]. ἵπ Τπείπιορα. ΑΠβορΗ. 

«κέλης σηµαίνει ὃν µότου ἵσπον, καὶ ὁπὶ τούτη Φερόμνον, ὃ σελλάριον 2ορφόγ. Ὀἱόχης εξ ὰ- 
κέλλεη, Ίος εξ σεέχευ ταλέω». ΨΠάΕ γετΏηπα κεληηζεη» τὸ ἀζευχτοις ἴσποις ἔτιχεῖδας, 
Άεισο μλν ύδωρ. Ἐκοτάιασι εβορετῖς», ᾳποὰ Ῥοξτα σωκριπκῶς Ἰταδλα : αυ ἆε- 

Σποηίῖσατυτας αµαπεμαι εατετίς ρταβοι εατίαππεὮ Οἰγπιρίομπα» εεῖα Ππσιὶς ἁῑ- 
πετίοχαπι σεποεταπα, ἴη {1ο αμσαπε εκες]]εητία: ααπατα η εἰαπιεπεῖς,απ στη ἵτ 
εωστα[ 19, Φοίεπα ἵα αθτῖς: ασᾶ Πεμ ἵη {1ο 6επετε εχσε[Ίαπε, Πς δσ 1Π {εεὶς Ἱ- 
ανν Ογπιρία. ΟρΏίπια αυτεπιαςπα(νε γοίηπε) ἀῑίειτ ερθς ἆς ςαυβῖς Ριίπια, 
οιδά ορείπααπι Πε 1]αά εἰεπιεπειπῃ ος απο α[ία οΏμπειτ. ῬΗή]οίορΏί απζει 
Ἠατασα: ςοπεοπιρ]αίοπς ἀοζἒι» αἶία εεία ες ασια Βετί οβίσσματιωε: εκ Ρατις 
εταίποτε Ίτπ {εἰρίαπα εοπαραδχα» ἵοίταπη:εκ {ηείΠοτς , αἄτοπα: εησῇ]ο οκ. αξτε, 
ἔβαεπα Πετὶ ἄἴχεταπε. Ξεευπάα, αμδά (γε εοη{ής οπιπίς απΏσίεας ) εκ εο εἷε- 
ΣΠΕΠΤΟ ποσα ης οπαία. Όαση οὗ εαµ/απη Γλαἷες Μ1]ςβις 80 ΙΑΤΏ πάντων αξχίὼ 
αρρε[αμίε» ντ τεέετε ἵῃ εἶης νῖτα Γαξτεῖις .. δε Οτρίεας. Οοἑαπαπι, Αθανάτων τε 
Θεών γέγεσν. θγτῶν τ᾿ αὐδρώπω», ντ δε ΤΠ]. τ1. Ἐοπιες. Τετεῖα δ: ροή βμης, αμδά πς-- 
εε Ὥσαςα» γε Πτατε, δὲ σ{υ {Πε πισίοτ. Ἐε Αείβοτείος αειρον ύδωρ γοςατὶ. Ρυταμξ, 
ομὸά 8ά {ες πια]τας εχρείατη. Ας {επ} πμ Ἴμπη απίπαα]., βας λογικὸν, Πε ἆλολον 
ἅτπς α0 σα νίπετε Ροϊτεί: πες {Πε Π]α γεσείαπειτ ρίαητα. Ῥτατετεα αἲ εοτροσίς΄ 
{απίεατεπα «οπ{ετε, νε] οτι, γεί Ραΐπεο. ΤΠ Ραίπειτα,αιοά Ριπάαε ἱπιαρίπεπα 
Ώαδερουεχτας Ώος Ἐρίσταπιπια. Αητ]ιο]. Ερίος. ]]. 4. 

Αἴδε σε Πήνδαρε μᾶλλον ἔμοῖς ἐκώθηρα ῥεέέβρως, 
Έαί κε’ ἄρισογ ὕδωρ τουει0: ἔφχδαι µόγογ. ππρά βενεττο. 

Ἡ - 



4 ο ο ο νο. ας 
Φμματε ποβγα ΡΗ1ς 4ος εοτρίο ἴη γηόα, 

ΟΡΣΡΗΣ [οἱα ΕἰδΙ 11 Ρώ τες αζπα. Ετ εοάεπι Ἡρτο 
Η/όα69Υ ἱωερόεγτα πας ὕδασ Ἓζσεες ἐλείρει, 

᾿Οὕνεκαφορμίζων, εἶπεν ἄθιςογ ύδωρ, αὐοά Πε γεττο. 
Ρ{ηάγα5 ὁ Ογγοροβ ερ βαΣ ασίπεαά γης, 

Ομὸά οσλαγα ού μ]αη»οΡέρια (1 τὴ αζμ. αἲς 
Ἔταίπιης ἴπ Αάρσής, Ἠταίο Ἑκσε]ίεπεια ὃς {πασια Πεαξῖς, πος ήπτρατί ἆο- ἴ 

'εεῖ » αποείες τεί γεβοπαεητες Ιαμάατα ρταίετεας α[ιαπιά πιο]]μς. 5εὰ Ἆος : 
παἰαί ν]άστης αὉ ααε]οτῖς ππεητο ἀετογεαπα, αμί Ποῃ ἀῑεῖς ορείπιατα εΠο αασαπις 
Άπτυσα γετὸ ρταΏαδ1]ς: {εά ντ ορείπτα ε{ξ ααπα, ουτήπι ἵπ ἁῑήτης {ρ]οπάιάΙ- 
Ππνηπα: Ες ὃς εἰατήπαμπα ἵωτετ εεταπαίπα. Οἰγπερίομίη. 
ὁ δεχετσος. Απ πιεπήπῖε ἁππατος αυτί» ὃς εεττὸ οπε τις ἀλγει» κεῖσε καὶ ἰώ χεῖς 
ἔχη: Ἐαιιο οὗ αὔβπι ἆς αὗτο ται πιορη]βςὲ Ιοσμτης, Ώας εξ, αιδά βτοπι- 
πασ παοταΠσταση ρατήἩπασπη, ὃς ρτεποβἵππαπη: ὃς σπὸὰ ορυ]επα γἱΠ ρτα ᾱ-- 
«1 ἄπε εοπρ]ευτνπάς {εαπεπεῖ Οἆα ἀῑεϊταςπλᾶτος αξίζαλος ἆλαθμογ αγδεἰφέγγος. 

αἰόθνον πορ. Ῥεεϊρμτοίς εἴὶ ᾧν πυρεξ βαηηπα. αμαῖ5 [Ηαά. π.ν. 293. κ οἳ 
Ἔρβετο απο ιόνου πὸρ. ΕΚΕΙΝΗΣ Αγ εηΣΕΠΓΙςΤΕΠ.. 

µθογοςθε έξοχα αλούτε. Ῥβταβς ροξεῖσα, Ρτο ὁ ὃ χευσος ὥσπερ πυεσος ὦν γυντὴ θνα- 
ῥέπει ἐέοχα αλότό µε]ολως «λωναμλρε, καὶ παρφσχενάζουτος αωγητικὲς τὰς κεκτημδύο». 71 

ο: άμεσα Ργέηγες, σε αγγοσαησες {1οίΚΗΣ εος ὁ ιδ Ροβίάεησήν, ἐα Τε- 
«1πάςεΕ νε παρα η, Οὔἱετααπάα 1η ερ]ειςτο µεγανωςππετοηγπιία εβεδή-απδά 
Ππροιδος Δή ροβεβοχες εββεῖαε : βαι]ϊ ετορο Τε]ες αρε]]αῖ αλᾶτου Βρασύτατον» 
αρκξανο αμ άα 1 ΗΗΗ 4γγΟξαη}εηι. Νε ααδὰ τες ατάας ρταξεῖ» νπάε Ευρ. 

:ἀῑσήε τὰ λξήµατα, ομύαμι πλεϊσίω, 3 ὃν α)ὐρόπως ἔχευ, ῥεεμπίας ΗΙΣΕ7 ορ μεσρέήσε- 
451 να{εγε.ΡΙΠΛΠ ΕΕΣ χευσο) µεγαβενή ΦύάΡοΓεπε ΑΗ7ώΩ νοεατ απἴλοτ. αι. ο. 
5- Ἑξεαπεεπα µωβνωρ ροξε. νοςαῦι]ηπιὰ μέγα δε ἰωορίαγούήν, [ή άο.αὓ αὐήρ. 

εἰ ϐ ἄθλω. ο σημα σιες ἄρπόοοας παπα εχοτπαξ ἀποσροφὴ» σπα {ς αἆ {αιρίααι 
"εοπαεσᾶε.ΕΕ δὲ ταθεαἹερίᾶς 1Π γοςς ὤἴθλα: ΏαΤΏ ΡτορΠὸ Ῥεαμλά ἀῑκοτίς, σα Ες 
ταγοίσµατα, ε27αΡΗΠΑ 1ΩτοΗ1σίε .Οβ]τος ποταδο ξεεάωπι ὃς ξσευπάααα 4μεμο-- αν 

τν ἠηβορία πω Ῥοσασα Πιοσπή1οεβεία, εµπι τετάπι πια ]αρ Ηςἰταξθ,σε τεδξ. 
«ας ιο Ιώ εα ας Πρσαξίας Οασαν Ἱ. Ἡ- οἆ-δ. 

14097 εεσχέης εδ προς, μύγες 
Σε ρΟΥ οσα κόγεγίρο, 

3 
] 

ς 

Ἔ ο ο ρον, εν 
«ΣΕΤ4Ε; μεμ έργα) Ρτοπάο 

ΡΗήαγ150γ.. Ὑ : : 
σα. 
ο 

αμενν. Ὠοτὶος ΡΞΟ 2ένευ.Εε Ῥοξε, «Εξ ρύωρτο ὑρνέωρχαπαλέγω, 11εο Ργκ1ῶ- ἄς 
εἲτ : ἐτί . 8 σα Ξ κον αν ἔσυσης εἴξαραὰ ουξαοτεπα. ΑΝΡΙ Ἰορνυέμω εὔἶατη Ώουἱοὲ µαδεε. επι. Οά.7- Ες 

«6ο αεδλα΄ΊβρνΩΣΡΣΟ ἄλοναι ὑμνεῖρ. δρα -- στ. » εν ο : . 

λα α : 6 ῬΡοΞ:.ΡΙΟ Αλόη. Ύ{μτραξητ ὰ Ροξεῖς ἐλομοε, Ρίο ὀπιθυμώ. ὃς Εέλδωρ 

Γρερόνῤμάα: Ῥοκλιατυπι θυτας Ἐνθατὴ, αἲ ἕλω, τὸ αἱμο.Ἰἀθόθμο Φεσωώλᾶκ- / 5’ π ος ο τς : 
κώιδχ. 

τος Φίλον ἅτορ. Ἠος οἳ κ κσεδίας Ίο επίπα ροὔ μπα πο ρεοδατς ἨΗςίμβή υὶσί 18 

οἨρεσίς σσταεῖς γερά Ἰποὶ οί οτμαείοποπι, απ αΏποτας Φφίλον ὃτ ἐμὸν απαβᾶοσαε 
ἃς Θ/{λογ ὔπορ ΣΦίλοΥ πὴρ ὃς απιᾳ αριιὰ Ἡοπαστσς}δξ ἃτ ερΏς παραλλήκα στ ὃς ἴδογ, 5 



οι Ὅμρ νε Ι ς 
Ῥπά Ὀσπα σα. Ἱ. 9. Υ-244- οἶκες οἳ αλα θύμα ἀκρίτας Κεἴνογ οηλεγίως. νδὶ αρίειτ 
ἀε Εεπιπίαάίρης οπς πηατίεος οεςἰάεταης, απος φίλες αβρε[αε νε] ατε]α πα 
{επεπιατε,γε] Ίδιες Πρηϊβςαπάο.ἹΜαπα «ος ΏοὮ οσεΙάΠεπε,α εξατί ξαήἴεπε. 

αλα. οπαπιαῃ.ἀῑεῖεης ῥλως {εά Ὠοτίεξ ἅλιος. Ώεἀποῖε παης γοσεπα Εμβατα.. 
παρᾷ τὸ οἴκεῖδαι πα ἆλα. ΟΙ α ἀεάπεεπάα νἱάεαειταὉ Ἠεριαο γοςαβαίο 
Ἡ ΕΙ 1Ο Ν, εκεείρεσυὸά 5οἱ αε {ο ἱσά ἕεττατη ]μήβτοε. 
{-. Θαλσνότερον.Ἠ) αρ ίεςει αἀπαιετῖε εκροβείοπετα:νε] Φερμότεεου εὔάμῃ: γεὶ φαει- 
Ψότερον, {πόμς. Ίναπα ἔετµοτςε πο {οἶύτα ςαἶεξαςῖς, {εά εείαπα τατεβαεῖς αἄτεπι- 
ὃς ρετ{ε οὈίευταπι {πρατε Πηπαίησξ. ἡλίφ θάλπεβνωρτο ζίώ; Ίερε Οά. 4. απεϊβτ. 
1. Νεπιεοταπα. ο : 

: «ναμέρᾳ. Γ οπἱςὲ ρτο ἡμέρᾳ. Ἑκ ξεπιροτε{μπππιητα 9ος {ρ]επάοτεπι Ἰπάϊςαε, 
ὃς Ρετ εοἡαοπεπι εππι α[ῆς ατεῖς., αυία ας αάπεπτα οβίσυταπεης. 

Φαεον ἄςρογ.5οἶετῃ κατα χεηοικῶς Ὑοςας ἄἴσρογ Ρτο ἀσὴρ, Νάπα ἄσρον ε{ὲ Πσπυπα εχ 
τομ] εἰς βεἶῇ15 οπΠαευπη: ἄςὴρ γετὸ Ώπαρ]εκ εἲ βἲεῆα, οσα ]ς 5ο|.Ώϊσπητατ ϱ- 
ζεπι Ῥάμσπητο ἄερα απα[ ἄρατα,δε αμα {επαρες πΙοµεδηζς. 

ἐρήμας ο αἰδέερε, Ἠ εἴετευπα αρρε]ατ ἄτῃετεπα, οιιδά οὔπι παατε ρίίεες, εειτα 
αμαἀταρεάες, αξτ γοίπετες ῃαβεαε Βοίρίεες, ατῃετ Πε ναςμὴς., ντ Ροτε ἴρηεῖς, 
Ῥεορέες ευήης «αἶοτεπα 1ῑα παμπά: Ρατ ππΠυπι απΏ]τηα{ ἠεεόφοιπο αεσεόετε Ώμας. 
Ἐβ1ΕΙεΙΓ οὐδὴρ ὁ ον ὄψει ἂῑρ κειερᾶρος, 30 αβω ῥγήεο, νι γη]ε Άπρχαρβοτας., ατῃε- 
τὶς ποπαίπε Ίξπεπι Πεπίπεαπς, απὸά {Προτίοτα Ίσπε Πητ ρίεπα, εᾷ Αήβοτς- 
1ες Π1δ.αε πιαπάο Αεεβετέρτο (αἱο {πππεῃς ἀθάμεῖε αὉ αεί ὃτ-δέω, αιὀάΡει- 
Ῥετηα γο[ηβ!ἔσατε τοζοτατ»δς εὐττᾶς: εόίσα νε οί αἲ αδεδαι ἀετίπαπειτερτεβει-- 
ῑς : εί ἀείεσευπα ἁἰσίεσιβετεβα», απία εὖπι 5οἱ γηῖ Ἰησετάία αρρατεαε., ος” 
επ]εατῖς τε[1ᾳαῖς εἰς, ἱπαπίς νίάεξατ. Ὑεἱ απία πο εο]Ηρῖε παιδες ρτα ςᾱ- 
Ίοτε. ΝοἨ εαπα Ρεορσῖὲ αἔτα γαςυπι ἀῑκίε Ἠοταξίις Όλεπι. 1.1. Ο4.2. Νοεαη- 
όμαι αθὴρ εἲε Β]ε ἑαπήπεί σεπεῖς» {ς ὃς Φορ]ιος]. ἐεογίαν αἰνέεα, οσε]απτι ἕἷ-- 
σετα γοἱσης; ὃς Έξοπτετ. µυδωλέαι εξ ανεεεε.Τ) επῖηις ἐρήμας Ὦ ος. ρτο Σάρας. 

Ολυμπίας εγώγα.Ὦ {ο Ολυμπιακο υσπίευτ ντρίς Ώοτηςῃ ἀεποπῆηαπεῖς οΕΕΕΦΠΊΕΗ» 
Ρτο ἀεποσήποΏπο ποπήπς. Αὰς Ίας νεῦς Ρ//ᾳνγοεατις ὰ θτορ]; 6ίτοΡο Ῥΐρς 
Ῥοτεεσι εεπίεε. ΟιΠεσιΙἁ 16 εὔβῃας Επίε ντος Ε[άΐὶς ντὸς ἵπτες Οὔαπι ὅσ 

οπτᾶς, αμἰπαπεππα[ξ Ππάσσαπι βεοτοτήτα ες[εβεῖταες», αυα ὃς Ο-- 
«ης» τοςο εεικατάπι οἵθε εεἰεβετεῖπια. 

{ ποπύπε ρτα τας εαεοτῖς , απδά οςἱεὈ ετείππαπα  Ὡοπήίσισα 
αμεβοτεπι: αὐδά Ία Τουῖς Ώεούμαι τπακίπή Ἱοποτεπη 1 
{ρίεπάϊάΐοτε αρρατατυ, (απ αἷα Ρέταρετετης. 2 

{ο ΕΟΤΩΤΗ. ἀμδέρομεν αἳ ὀυδίω. ΓΦΙπαι Ώου ήππο ἆπκαε 2. 
' αμ θασομαι εόρχιον λό22Υ. ΥΕΙΕΗΣ Ρἰηταᾗ, αυῖα ας {6, ἀέσαε {πο απὶ 

α ος ἄποδης ]οσιήσατ. : εν. : ο- 5 τω 5 ο Ν ΄ το. 7 Ὅδκ, τὸ Ολυµπτακό αγωνες , χα τετε γέκης, Πλεῖεατ ἀμφιβάλλεται Ρίο 
ται ο 201Φετοι. ὃς ὕρρος χαπαλξησικῶς Ῥτο ἐγκώμιογ. δαπα ὄρωος Ρετιπεε αἆ Ώεος. 

Φαπαρες ταςεαρδοςε, νεὶ ἃ εοτοπατπεΏξῖς αάδις ἁεεοταπεας ΕΠετοπῖςα, γε]ὰ 
ς 1: ω - 3 ας οσΏαπευς Ιοευρ]εῖες. πελύφαπος, ος εἴξ, πολυβρύλλο- 

πάμσα «εἶερτε «βῖςῖε, ὃς αιία ἀεεαπεσεί νὶτί {δαιαπα 
Ἶ πα τς 



σσ 

. 

ας ο ΡΙΝΟΌΑ Ε ἵ 
ἀῑρειρῖε, Μοεααάα ἵπ Πἱ5 παρφσµευὴ αἆ Ιαμάες Ηιετοπί5. 

συθῶν ϱωήεων. ]ος εἰξ ποσόν ἀγχροίαις, 9ἱο αΡΡεῖ]αε σοροὺς Ροξτᾶς, ΥΕ γἷπι δε 

Δπελοήεασεαι ατσαπιοπο αάάατ: νεὶ απία ροξεῖς πεσεβατία εβε παμερίεκ {6ἷεῃ- 
εἶα.ΗαζμΏπιοάϊ απεοπι αεραπεπτιπι,ροβυ]αε πιασηυπα {πσεπίαπι.Ν Πὰς πποηςς 
Ἡοταξίας. 5η ί2ε Ί11ΓΕΥΙΑΗΣ γΕΛΥΡν{Η1 [γή ἡγή,οζμασε νό. 

χελαθΏν Κρόνου ποζδε. Ώεεβτᾶεατ {σορις ὑμνωδῶν, ὃς Επὶς ὑμφῳδία. ηἰπίταπι 
γε άεςαητεπε Τοµςσα οί πεειφεασικῶς , κρόπε πες αρρε[ίατιτ, νι 40 Ἡοιταιίο 

Οαιπήῃ. 1. 1. Ο4. 12.ΡΗεγὲ (εέαν (αξοι ὃς Ῥο]]ωχ. Αεααίππα αυτεπα νίάερατας, 
ντ επίη» ἵ Ἀοποτεπι ἱπβήεπά εταηῖ [αάἱναριά Υὶέξοτεπι ἀεςοβεατετας,δε Υἱέτο- 
εἰς ξοτήϊταἆο βπχα] ρτα ἀϊςατοξυτ. Απζς χελαδᾶ»αμοὰ εξ ροξείςῦ,{ασαμά!ε.ἔνεᾳ. 
Ἰκομώκς. Ὦ εβρπαι ἴζος σοφὲ; Ώος ε{ξ ὑμιρλαρνο πιοπίάεαα, Ῥαεςιγ]1άεπα, ὃς 

{ειρίαπι, αυἲ ΕαπήΠατες εταηὲ Ηιετοπίς, εἰά[αιε ἁοπαυπα {τεαιιοπίααηἳ : γη- 
ἆε αρρατεί ποπ {οἰἶπι Ῥιπάλταπι Οἰγπιριοπίσας εεεἰπΊ{ε. ΤΠ Ἶος νοςε ΠΟΙΑ 
αρτζωσν, αεςι/α1. Ρτο ποπαίπας. γε] εεῖαπα Ρ{Ο σεπῖτ. ντ εοπθτια: υπ ρίᾶςξ- 

ἀεητε σοφῶγ. | 

: ὃς ἄφυεαλ. Ἠος ε[ᾶ πλκσίαν.Ηῖης Ππεῖρίε ]αυάατο ΗΠετοπεπα, Ρ]παύπα ἆ Ἐοττπα. 
Ῥοπί5. Ναπι ορμἱοπτασι ὃς Όεαταπα αρρε]]αι εἶας ἆοπααπι. Τε]πάε ἃ Ὀομ5 αΠῖ-. 
επῖονε ὰ ΠήΠπα. Ταπάρπι ὰ Ροπῖς εοτροτί5,α1ᾶ {ΠΟ ΠΟΠ εκίσια {έτε, βᾳιῖ- 
ἀεπι γἱόξοσία «οπιρος {αάχις ε{ξ, ἵπ τε ταπιατάμα,αμᾶ ποῦ Ππο ἀεκτετίταϊς, 

δε τοῦοτε εοτροτ!ς εοπΠςίειγ. 
ἑσίαν, Ωποά γετεῖπηιις {σπμκὴν, Τατεπα ρτορτίὲ ἀϊεετεπιις. Ἀδαπι ποΏ ἀῑείεις 

ἆς αμαιής ἆοπιο ρείπαῖα, {οά ἂς ρισεἰατίοτε αἩ σι νεἶ ντοῖς, γε] ορΏπααί!ς, ἵπ 
σα {αοετ Ισηΐς ηος. εκεπσµατς, {εά ἔοεῦῖς (επαρετ Ἱαεεᾶτ: ντ Ε.εοπίσεσις οἳ- 
{ετααε. ΝαΠαἱοπαίπις απηποΐας Βιάσς Ἠαῃς νοςσπι Ρτο 4σπαρ Πτηρ[είτετ νίατ- 

ρα”. Εκεπιρίυπι οβεταπι εκ Απιοηρ. Τςίαπ.}ὶ αἰσίω ἐπίαν τ Ἰδίων ἕκασος οἰκῶν. δε 
ιά, πασεῴας ἑξίαι ἐξέρχεται, 

παράφρασις. 

Οἱ ταβῖς (10 Ἱεσῖρας ρε- 
εοτο(/ς δἱεῖᾗα τεσπιη αᾱ- 
πηπ]βτας, υιτεμξεες Όπιπος 

Ρταβαδί]ος ρετέεξτὲ ετετ- 
έεπς., νε]αεῖ Εοτεταάίπεπι, 
Ταήῆααι, Τεπρεταπτῖαπι, 
Έτατετ απας εἴαπη ατεῖς Μιι- 
Πεα ρεητία ἀεεοτατης,ῖτα νε 
ποξῖς εἴτπατα Ἰαάετε, ευ 
Ώος εοππΙμαητες εἴσεα 1η- 
ουπἆαπᾳ πιεπίαπῃ ἔπεαπεητες 
Ἱαάπιυς 5εἆ Ώοσίεβῃι αεςῖ- 
Ρε εἴτβαταπι εἶαυο ἄρρεπ- 
«πι, τς σαης Ῥ:ςᾶ, 21 πε Ῥ]ιε- 
σεπίσυαι Ἡ]ετοπίς εη πι, 
Ίοσας οετιαπηϊηῖς ποδί τας, 
ερ πως εχίπιίως ρατταγ]έτο - 

᾿ 8 ΄ νο 

«θΠςροΦη κὠλ., {ς 

Θεμισεῖου ὃς ἀμθέπει 

σια-ον ὦν πολυµάλῳ 
Σικελία δρέπων 

χοζυφαὶ αβετα) ὧπο πασοὸ, 
ἀγλάίζεται 3 καὶ 
Κβισικοςς ο, αώτῳ, 

ὅσα σπαζομδω φίλαν 
αγδδρες ἀμφὶ οὰ 

πεώπεζαν. ἀλλὰ Δοείαν ἆ- 
.α Φόεωιγα πασσάλε 

λάμβαν ρείτι τοι Πίσας τε 
ὃ Φορενίκου λάεις 

γσον πο γλυκωτά- 

ποὰς- ἔδηκε φΕΥΤΙσΙΥα 

μεπέφρασι. 

1111 αἱ γεςῖε [ζε- 

Ρ 2122 ἵ ἆμεσε ῥΕύ- 

γή σ {εἰς ἀειετρενό 

σμιάς [1η ΑΣΕΣ ἐχ. 

σα1ὲε ντ Εῥ:Τέ- 

Ρ/επά εξ Ησπι ϱΗΗ- 

τες 1η ογε - ΟΗΕ 

{11915 [γεᾷμΕΓΕΓΠΟΣ 

γέ {πορΗΙΙΠ εἴτά 

2εη/(η, δε Ροή: 

ο ο ο 

οχηα. { Εδί ον Εί{0, 

« Εβεγοπιςὶ οσαἰς1- 

ο. αμ 



οἜ κ οςσΕΕ σ 
σα Ἁλαίασι ετεἰταυήε ὃς πιδ- ΄ ὅτε παρ Άλρεῷ σύτο, θέµας 8 δες 18 ὥς: 4110... 
εετίλπα επεοπη] τας εοσ]τα- ακέντητου ὢ δεέμοισ παρέ- μόἡ. ζπαπάο πχζα 
εοπίριατᾶ {ηρσε[ᾶς, «συ γ . Αἴρβρατο επσήρ [ε- Φαρειρα]ο «αἰσατῖ εοπεῖτας. ος : ρέ 
εοτροτίςπετος οΠωπεςεἩσ- ΧθάΤε ὃ Φερσεωζε 6εασυταὴ, ΤεὐαΣΗήΡΕΟΥΡΣ 16 [ή- 
{απ «οπτεηάεδας, δε ν1έξοτῖατα Ξ 8/42 ΟΥΠΕρΤΑ- 

᾿Ρερεσίι Ώοπαίποίιο, ῥρης, ον γιᾶσσαα γιος ἁρηήη. 

Θειωσεῖον ὃς ἀμάέπει., θθευπάα ἶαιις Ἠ]ετοπίς., απαπαή Ῥομπίς, η Ιπαίσαση ὁ ἵι- 
{Πεἶα, οπιωτήπιουε ρταεἰαταταπα γίτεητηπι βμάίο. Ῥῆταβς εβῖ ροξείσα , το ὃς ὦν 
«Ἱχαιοσιώῃ ὃ Ἐμεελίαι Φέεβατων ἐνπορεύσης βασιλένει, Ῥοξείςα {ππε Ἠτα νοςες δεµι- 
οεῖος ΡΟ ὄέχειος ὃ δέμη. Αμθέπω αὐοά δε ἀβφέπω. ντ πισσλι ἀμφιέπεσχε εἶσος ε-- 

"ἄχύας. ΑροΠ.Ατροπ. 1. Ρτο κωβερνὼ» γεὶ δωχέω. Ὦ οσίςµΠη Εξ σκασῇου. Ῥτο σιᾶ- 
Ξῇεον. ὃς πολύμαλος Ῥεο πολύμηλκος Ἆος εἰ πελυβρέµµων » πολύβοτος Ρεγοβ». ἵναπι 
ῥᾶλον ποὮ 1οἶμπα ο Εεηίῄεαε: {εὰ ετἶατα Ρέεη». Ἐοϊτὲ θπτεπα ρεεοτίς πιᾶ-- 
χίππαπα ρᾶττεπι οὓες εοπ{Ώτμεβαπε. Ῥετ {γπεςάοςΒεῃ 4ΗΓΕΠΙ πολυµήλον ἂς Οπ1- 
π]δης αἷής ορίου» 1ητε]Πβεπιις : ΕΕ επίπη Βὰς τερίο, πιοπΏσυς{γ]ώς, ασεῖς, 
ταῖς {αεευπάα: οσα. 4. Ὑεττ. (Ίεετο ες (ατοπῖς {επεςπεῖα, Οεἴϊαην ΡεΏμΑ- 
ας Κεῖρ. ὦ' ογΓΗΗΠΣ γοεαΣ. ος 

δέπων ᾖ. Ῥοξειεξρρσο ἀπογθεζόμῖνος τῶν αρετών τα} κορυφαίας. Ἠ]ε Ἰητε[11βῖε τὸ 
7ελειο} ΥΙΓΕΗΕΗΤΗ, Εοτηκμάἰπίς 1 Πία, Τεπαρεταπτῖα αΠατήτααε.Ε:ὶ δε Ώγρετ- 
Ροἱε ( Νεαιε επῖπι απ ]ζπαπα οπιπίδης γύτεπήδις ρταἁἶτης εΠε Ρος) {εά 
εὔπα πείρας νοςορυ]ο φρέπων. α. ᾱ. εγρείη εκ ηση γ1γΡησ1όη5 αἰφμίά 12η 
43349 [εῷµ/ΣηΥ. Ἐτ χορυφα; πηεταρβοτίοὸ γ{αεραε : Ἱππιεης γιτευσιτη Ἱπβρηία 
{ρεεἰπιίπα, δεέπειν ετἶατα «βὲ εκαπ[]ατυτη αὉ ὧς αιἱ ΡΙαητατυση {ηπηκηίσατες ἆο- 
εετρΏηε. Ἐτ οὈίεετ ποτοπάυπα γῄταβοσεαι ε[ε ρα πασπι νοσεπα. αξεταῦ πασαῦ» 
Ώοσΐεις Εεπίεαης Ῥτο «οπ.. αὐστῶν πασών. Ἠας ἱαυάες «οπΏτταατ Ας Παπ τεβῖ- 
σηοπ{απη,αυοὰ ρεῖσαα Ἠπῖας Οἷῑες αηποεαξίοπε γίάεος, ι 

αγλαίζετω 3. Ῥοξτίειπα ἀγλάίζομω » Ρτο λαμπεάύομαι, κοσµεµαι ὃς Ππα]. οϐ 
αλλαῖα Ῥοξτ. ρτο κέσµος. ΝΗΠ αἨχοπι Ἆας {επτοπεῖα εοπβτηαἴης Ἠπα Ρίαςε- 
ὀεπεε ὃς ὠμοέπει, ὀϊόχαπα εσῖε αχαταλλήλωθρτο ἀγλαιζόμλνος: νε εοπΏβπαθς ση 
ο εέσωγ. δὲ µεισικᾶς οωτον το μοισικῆς Ῥοτἱεὲ, θ1βπί{16Ίεαί λαμτερωύεται ϱ) µεισκῇ. 

αώτῳ Ἱταπίεταπη γοςαΏηἶηπα » αυο Μηΐσα {παυιεατεπι ὃς 2ειορηίτατετα εκ-- 
Ρηπήεδααι πΙβΗ1 {ω ρίαπεα Ώοτε ε[ἲ Ππομηάἶας.Οµασα νοςεπῃ ταμ]εῖς [ος]9, Ώα- 
ὃει ευελος, αυεσα αΗουιὰ {παμΙἩτηυπι ὅτ εκαι πα βπππμπα ἀεποτας: Ῥοξεοὸ 
Ρἱ0 ὤδος.αὮ ἆω {ριτο,αμὸά Βοτες Ρἰείοιε Ππουπάμπα οάοτεπα εβῃεητ.5εΏοίίο- 
ος Μυβεα Ποτεπα εκρ[σαι, δε ἁῑςῖτ «Πε ταὸ ᾠδὰς. Νοι ροβυπι ρτοῦατε Τ.εο- 
π]οε {εῃτεηεῖίστο σ-ο{ γίπ εΓΓΑΕΗΣΗΠΗ Ράταξ εἴἶπα οὐ ρουσκίω ὕοπος ἥτετος 1Η. 
τε]]εχετὶς Ώος Ίοςο.Νίαπα εξ μουσικη τὰ Πραϊβζατε ΡοΏτε: δε Ἠίετο ροισικώτατος 
επσβΠε «ῑκατατ οριιά Αεῄαπιπι εἶεαιο Ίοσο Πιρτὰ: οὐ ή]οπήίπυς {εαπεπεῖα 
ταῖς Πιρέταυς ατθαυηε ἰηεεΠΙρεπάητα Ἶος ἆς Οιραπίζα Μυῄσα.( στετήτο Τα 
ἀεπα Ἠαης {πρεγίοσῖριις ἐπαλωγκὸς Δάυπσ]ε.Ρ ἰἔτας Εωτ τεκ,ἁἶπες, Πξις,νΊστα- 
δις οπωπίρις ἱωβραῖς,ηαης ἀῑεῖτιτ Μος Ρεπῖτας» απὸ νε]αε γίτεαεες οπι-- 
πεδ,ουα αἆ γίταπη Όεπε δε Ιαυπάὲ ἀρεπάατα εοπέετηης, «οπηρ]εἑχετεευτ. Αξ- 



κ. 

Εἴελατατα εαρίαε» παπα Ώοτίαπι αβρε[]ατ,νε] ἱοεικὸ 

.. . σπορ ν τα κ Ε | 
«τς νοὶ ος Ώος {οσο Υεεσταπα, εοἰεπάα Μιβασα βυιόῖαπι εοἱάσετε εἴ: ὁς 

αμ γίὰς μα τεῖεςς Ἐσαάπις ἵπ ῥτουεεδίασι ἆλεν αθὺε μυῇβίω ὥιόνο αἱ ωγε- 
2118. Ἱεεπι Αεμεη. Π9. Τ4- Γάρπο(ορ.ς.το.11.13. 

ἷα σώζομ]υ. Ὦ επιετεῖα5 Τειε]]αῖνς τεἰατίηιίπα Ίνος βπαϊΠιάση]ς Εαπαῖς» ρτο 

τε]ατίιο ἀεπιοπβεαάσαῖς, δε Περτο, {44 βαγχε {η 11πµ. Εεάὸ πώζομόω. Ναι 

Ἰπ οοπη]α]ο δε πισπία Σε5 Γεηῖᾶ ποπ εοπαεπίμης » {εἆ αἀμίρεπα ως 1ος15,ὃς ἆθ- 

Ιεέταεῖο. Οοπυϊ]ς Μάαᾶζαπι αἀβίδεθαπε γετετες τε ες Ἡοπαςτί Ώος νετία ἆς- 

εἰατατιχτιΦόρμηλρε 3) ἰ φαση Θε) πείησαν ἑταίείω. Ἐτ αριἁ εωπάςσα ραΐππη γἱάστα 

ϱβ εαπι αάαδεεῖ εοπύα1]5 παρεα Ιραςαπήλατῖους, αἰάΐίαυε: ντ Μο. 4 ΟἀγΠ. 

ος ὁ ὢ Φώνωτο κοῦ ὑψρερὸς μέγα δῶμα 
ττονες ο ἠδὲ ἔται Μεελάκ κυδαλίµοιο 

ος Τερπόμδμο μὲ σοὺγ ἐμέλπετο Θέος ἀριόὸε δορμίζων, . 

Ἀμβσαδπι ππο Ίντα» εαμτάαπε εριἱαραπεις ρτοςί Ῥεπε]ορες.δαο ἄπεπι 18. 

1, Πίαά. Αρο]]ο ἵπ Ώεοσυπα εοπιήμίο αἆ οεσα{ωπι γίααςε Ρετ τοτησα ἀῑσπα 1γ- 

σαπι ἴοπεε, Εϊμίς αυτεπι Μαβσες ἵπ εοπιή]5 ποπ Πήε {οἷο ἀε]εξτατίο, {εά γε 

Ῥ]μεατεληις ἆοςεε», ὃς ἱκανὼ αὐποσῶν , κρὶ «ράωνεο τω ὃν νε ὑδὂειμον Φώαμη. 

Οπαπι ταείοπεπα εἴαπι αΏετε Ατίιεπ. Ὀΐρῃ. Ἱ. 14. 

Φίλαν σράπεζαν. Ῥ μία γε] ορεόριλῆ 6ΥΑΣΑΠΙ: γε] φιΧοποιὸγ {116124 601611 µΣΥΕΕΕΠΗ, 

σουΐα εοπηροϊαξίοπξς απαίοος Εαζ μπε: γε] {οευπιάυπι αητὸ Ρτοροβταπι Ηείπῃ]: 

οὐ /{εειμαειοπεπα,ρΗῖα ἠμετέραν. Ὦ οσίοµα θἶλαν Ῥτο οἰλίω. ; 

Αλλὰ Δωείαν. Αἷῑα αἆ {6 {ρίαπι αροβτοραε,α ια Φεεσοιλη θυμὸν Ὡοτίατατ» σε 

ος, ΑΙπῖ επῖπα ρείπηος Ῥας-- 

ηεβι {πςοίας ΕΗΠε Δωειὲς Ἠοτιεπίε» » αιά ρτῖπά Ίγταπα εοπαρεξετΗη:: γεΙ 

µυδικὠς: αμία Μετευπς εἰταατα ριπιας ἵππεητος » Επα Αρο]]Ιπί ἆοπο ἀεάτες 

ταεῖς Φῶρογ. Το. άοπ7η, Ψεἶ µετωνυμικὠς: αὸὰ εα Ώοπίέμπα πχε]ος εαπεσθή 

γε[εε.Β.εδαἡς αι άεπι Ιπτε][]σας, Προ(ἔτεπιαπα αεεερΠο επι αἰῆς απτεροπᾶς, 
Νάπα Ρίπάατιις ἵγτατα [παπι ατπιοπία Ὀοσίςα αεεοπποάσιήελδς Ώοήσὰ εἶπι 

βταμίτατε σἔηπα Ώιο]εᾶο , ΕΒ]οτοηῖς εριπὶςἴυση εοπεϊηπαιήτ.ο οπυρ]ατες αυεπι 

{μης Ἠατπιοπία, Ώοείσᾶ» Αεοῄίσα,Τοπίςα,ΡΕχγσῖα,1γάῖα. ἄε ααϊδιῖς νάς Άρα 

Ἰεῖωπα ἵη Αβπο.Ταποϊαπ.ἶπ Ἠανπιοπίάς. Αελεήρσαπι Πρ. 14. Ῥΐατοη. ἔπ Ποσί5 4ε 

Βερ.Ρ]ητατς}, {π Πδ.άᾳ Μιαῄεο. η 
ἀπὸ πασσήλε 9οἱεῦαηε Υετεῖος παΏάλῳ αλοχρεριάσα ποσα Γπροϊ]εθ]επι» δε” 

Ατπια»νε εκ Ἡοπγετο ΟἁγΠ. στ. εετπετε εῇ. Ἐσθε ἐρεέαμδόν ἀπὸ πασσαλε αὔντὸ 

σέο. Ἡ. εΒ. Ηἰπς ο εσεη/α ὁ εἶσιο αεζερίΣ αΥΕΗ2.Οἔᾳμο ρεμύεσο ἴπ Ῥτοπονοίαπι 
γεηίε. ἆε απο νΊὰε ἵδτμπα Αάασίοτηπι τἰευ]ο 1 ήΗ1σευσία. 3 πα 

Φερωίκα. ῬΏετεπίοις ποπιοΏ εαιή Ἡιεγοπίς, ὤπο οὗ φέρει } ήκέω «ο Ιπιροβεαπά 
ὅε αυο Βαεε]γ]ιάς». ἘανΦότει χα μδὺ δερέγικον Αλφεον παρ ἐυρυδίγαν πώλον ἀθλλοδ δέ - 

γικήσαντα. Εμ ΡΛΕγεηΙΕΠΗ, γεΙοε ΗΣΙΗ ΕΕ. (1 πμκσα 41 ΡΡΕΙΡ Ί105 Του” 

σίζες βαύεη οχι γιοί. Έα ποσυπι ας ππης ποποίπα αριἀ νςτείες. Αριά Ἠοπιε- - 

εαπι Χαητηις, Ῥοάμσισες» Αετῃος» Ἱαπηρυς: αριιά ΑπΙορΗ. 1Π Μεραμς ο”. 

Ῥαπα5, ὃς δαιπρμοτας. οὖν επ, Ῥμ]εσοη, Αατοπ,Ῥγτοις.δς Ἐθις. κα 

γόον Ὅπὸ γλυχκυτάτας, Οτάτίοπς Ρτοία, ὑφέδηκε γόρ γλυκυτάτίσ ουπτσίαν Μ213 

εοδχὲ φσοιςς, | .. 
ὅτ σα 



δι κ Όστιν "οἱ τ .5 
ὅτε παᾶρ Άλφεῷ. 5-Τ,οςιύσης σαταχεησχὠς, αυία ΠΟΠ εξ ἵη τρίο εεεταπήπῖς Ίοςο 

πας Ἀ]ρλεας : Πσιμάεπα Ρής ἁῑλαι αΌ Εμάς βαά]ς αωίπσπασίπτα. Έοσίες 
επήπα λαῦος 11 Ατοζόιο Αἱρβεις,γπάς οτἱσίπεπᾳ ἆπσεας Ε[σι εἰτευραβηῖε. Ῥοι- 
1ὸ 8πες «Ίτατης Ῥασεψ]ίάες εοἆσπι Ραξζουπας Αλθεῷ γηκήσαντα ἀῑχίτ.,. 

συτο. Ῥοέε.. Ρετ. ῄπς. ρ].α-Ρετ. φᾷ5. Ῥτο ἐσέσευτο. Ῥτατ. «οπιπαἩΗ. Ἠαδετ σέ- 
σευμίας, ο Ρ].ᾳ. Ρες. ἐσεσύµίω. {οἆ ροξία ἀϊεμπε Ρτο ς ἔοσυμαα » ἑοσυμίω » Ρες 
Βγρετιλεβη. Τετε. Ρεί. σύτο περ]εξτο ας. Ρ{Ο Έοσυτο. Ὑετισα σεύοραι ση. 1πη- 
βείη Γεπογ. 7740. : 

δέµας Ῥοξε. Ρίο σωμα. ἁῑέχαπι παρα τὸ δέεη. ΟιΙα εοτρις εἰ οπίπια νΙῃ- 
επίησα δε εαΐςες. Οµπς ε ΤβεπιΗη) {επτεπεῖία αριἀ ο{οῦ. {ετπι. ττο. οὗτο 
3ὸ δέραις ὀλομώζεσιν » ὡς Φεδερβόης ος νε ὃ φυρῆς ὀταβδα παρὰ Φὔση. Ο0Υρ15 δέµας 
αρρεῖαπε, Σαηζα 1 αηίρα αὖ ϱ0 ῥος {η {000 ΡΊΦΣΕΥ ΠΑΣΗΥΑΗΗ δεδερδο ὥσρερ αγ. 
Ἠιυῖς α[Πριίατας ἸΜαστοΡ. ἵω 6οπ1Ώ. 9εἱρ. 1.1. δε Ειταεμ. απα{ ὄδμα ὁ -ἷυ- 
δε αρρε[ίαε: νε] Ῥηεαε ὰ Φέμεν ἄγπογρ, ἀεάιότυωτα, οῦ βΒταδχμταπα πιοπωθεοσπι. 

᾿ακέγτητογ. Ώου εἴξ. ἀμιασικτον. 
βΙασετ.Γατ5 εΠΙ ποῃ ραταᾶ: 

1 
{γή ποη 9 ήησεην. ας ρτοϊπὰε Ππατυτα σε]ετ ὃς 
απαπα Ἡοπιετ. αιΗρι/ἆαπι εσπαρας επἰουήε οὖν. 

Ἰωα πάς, κέγσεοιο Ῥέκσια. ἘΙε εκ α. ΡΕ. δὲ κωπέοββησο», [1/ο. 
κράτει. Ιπτεμίβε πω ήκίω. Ὁυῖας Πσπἰβςαείοπής εχεπιρία γιάς 1η Τ.εχῖςὶς, 

Φεόμοισ.Ῥοξς. δε Ίο. ΡΟ Φεόµοις, ὃς Φεσότω Ώοτ.ρτο διωυτέω. νετΏί οισιῤνύς 
Ππαί]επι Ποπίβεαείοπεπι Ἱαδεῃτ Τεχίσα, νὈῖ Ιπιταπβεϊπὸ Ππιποῖ γιά ελδῖς, 

σαράφρασις. 

Ὀγτασπίβτυπατες!., απετα 
εφ ποταπι Ππάἴσπι, ὃς εαας- 
ττε οετίασιεῃ ἀε]εξτατ. Όπ- 
ἂπς πῦπε σ]οτία [ρ]επᾶετ 1 
Ἐμάε, απὸ ἀεάσχιτ ὁ γάτα, 
Σοτεῖδας γ]σῖς Πωάστιστω «Ο- 
{οπ]απιΡε]ορς., απεπι αβια-- 
τητ Νερταπας τεῖταση «οητῖ - 
πεας, ροβασαπι Ώεοταπι 
ςοππβἠ{εταίσοπε, ς σπεπα 

Ἑ Ὅατες εαίαπὰ ερυ]ῖς ΔΡρο- ΄ 
{πετας, 1π Ίεδετξ εξ εδῖεξ». 
Σεεοβήπιαπε γῖσα τεβίτηῖε 
ζοΐβο, ὃς επῖ ρτο Ώππιε- 
το αβαπαρτυάξτε Οετετε αὖ- 
{οσρτο τεροβτας εβ εδην- 
Ώευς ρταεἶατας. Μδη]τα{αηδ 
σηταπόα {ετίδιπτατ. ὃς ἁἲ - 
επμτης, ϱϱ ἵρπιεῃ ξαρα]οία. 
Όπα απαπασαπι Σαΐΐα βοης, 
{ειτὲ ταππεπ τπεπάαοϊοσήτη 
Έασις οβίιτα ππεΏτεση πηασῖς ως, « : 
ἀεείρίσαητ,απβαχγετῖ {εχριο -- 
Ώςς αβαε1πητ. 

Συρακόσον. 9Υ/τοἷε ρτο Συρακεύσιον πιεττὶ εα/Α. 

΄ 

ἔσωδ. κωλ. 1. 
θυξςκοσον. σσογαρμαν 
βασιλγα.λάµπε 
ας / 5 τω 

ος 0) Χλέος πας εὔαροει Λυ- 

η 
; αι 

ΤΠέλοπος ἀποικία, σὺ μεεγιδ)ε-. 
Δ 

γης 

9 7 ΄ 3, τπ 

εββοσατο Ἴάπολχος 1ἱοσε- 

εωγο 
3 ο ΄ 

ἐπεί ΥΗ) χα δορξ λέβητος 
ξελε 

ΔΝ ΄ 

Ἐλωδω . Ελέρωτι θασς)- 

ὔτου 
-ν ο ο 
εδοΥ κεχαξδ µόνο». 
Όρος Ν 
Άγωσυπαπα πολλο. 

χα! σοι λ) βεοτῶν ορένα, 
- ον 5 ο. ΄ 

ρ ὃν ἀλνρη λο2ον» 
εεουιδαλμλνοι εύδια πει»ί- 

λοις 

ο 
ΑΝ 

5 -...ῃ 
εξαπατωνπγ µυῦο. 

- 

μετάφεσως. 

ὀγαεαβή ερ σση-- 
6εηζΕΙΥεε.δΡ]εάε} 
ζ4σει ες σίογέᾳ α- 
ῥμά πῄσπεῖη νο Γ}- 
ὤ Εε[ορ οἱσπίαήης 
«πεί ΡγάΡόΣεης απια- 
145 Σεγχ πΕίπεης 
Ἅεβεαπης , ροβζη η 
«11 Ρο ἐκ {εὔεσε έν» 
εἴοι 6/σεῥο . εξεθ- 

«Φή]μογο (ῥ/επάιάε οὗ- 
βά{1Η. δΗΠΣ ΡΗΥΖΗ- 
ὅᾳ μμσα: Ο'νεσηε 
ογεαζ ΠΣΕ, 
λάσ15 {1η Υ6ΥΗΣ {22 
70, Ὑγαγεσαξα {16η 
ἁπῶν ἀγιεγής «ἄεεν- 

δη] 
σα 

ο δ ων ων Ὃν ον δν 

ο σος 
Γερυπί αἩ Συρρκουσων Ἱσπελας- 



ο κ Μο ο μἁ υκς πμ ωά 

πμ 

οκ, 

ἃ ο ο μα οι . 
Εν. δγηκο(απογΜ ο Ροή εε σαμάρη, μη γεςεΡΙ 5 άΐεεπεςς. Οαἱαρι- 

εαπῖ, γέ τεβετε 5εΠοί. Ἠτετοπεπι εὔὐπα γίηεεραξ πο εε ογταςιἠσππα,{εὰ αἲν 
Αοίπο,ευῇ ποίπεΠ ἀεάῑε, αητὲ «ατοπο αρρε[ατα » Αειπαηπι εοξποπήπαεαπι, 

5εά «οΏττα ἡ]]ος αβππιας Ρ{άγπ1Η5, Ε1πῃ ἶαπα ὀγτασηί σαν ποπά πι γετὸ Άετ- 
Άθηπι αρρείίαταπι. Οιήπειατα Ἱοξλίοηεπι Άαπε τεί]εἷε πιείταπι. ἱσπεχάρμαν 
Ἔοτϊεὲ Ρτοἰσπεχαρμίω.Ὦ) ’ρµεεπι βαδες Πσηϊβεαείοπεπι ἱσπεχάρμως. ἀῑείξες 
Ῥησπα σ1ες εὔεβγ. Ναπι χαρα, ΠΕ ΡΗσηαπε.Ἱεεϱὰ οὔήο ζᾳΗ4εη: ὰ χα ω.Ἀ ορς- 
τίτας ὃς ἵσπι;χάτμης, Ἀερί ςοπΗεπίεῃς εριεαετοπ.Οοπίΐας απτεπι Ῥτίπσήβες οἱ πι 
οἆ Άδης γιδτοτία σἱοτίαπα εαπος Ειά1οςὲ αἰαιῆςε » ὃς εχετεήΠο. Οἱ επίπα Ρο- 
τα ΐεείη Ῥος εοτεβπίπε Ῥλετεπίους [πε εαἰεατῖ {πα Ίροπεε εοτριο αἱ επι {παα 
αεεοϊηπιοάατς, Ποπ ρτ]ὴ5 εκετείξαξις», ρΓα/{ετεῖπα Ῥοτ ἀγες Η]ος α Ρταρατατίο- 

πει εοΏοείος 2 Τεσσπε Ώοπ εαἰα» {εἆ {εἱσπεῖα, τείαπςε {ειάϊο ςυπχ Ῥ]ετεπίσο: 
νιεεοπαπιτεροτεαιήτ.Αἆ Άηπο νήμα ρταεῖρηὲ αἰεῦαπτης ὃς {ουπιαβοπευτ εαις: 
γηάς Ὑπερ.σεοτς.2.ἀῑαίεητ ΠΗΙέσετε Εἰμαάµπεραρ ΕΡΙΤΗΣ εὔπαΡη. Οποά δὲ 
εο]Ησοτε ε{ε ες Ῥίπτατ. ἵη γίτα Μ.(.ατοῃ. τών ὃ Κέρωνος ἵππωγ, ἄν Ολύμπια θ 
ὠκωσον., }ὶ τατοὶ πλησίον εἰσὶ τῷ ομεύνε νημάτων. ΕΦΗΑΥΗΣ) ΟΗ//οΗύνᾷΗης Οἱγηρί 
207 ῬἱερΣ, {ω2ε εε]απε [ἐρμ/εβγα ῥ7ύΡε Ημ ποΏ ΠΕΜ ΕΗ.νοἳ ὃς Ώοῦετις ααῖς Πο- 

05 Ε[ίς πιοσευής εήρποτεξης. 
βααλκα Τοπίεας αςειιίατ. ΡΙΟ «ΟΠΙΠΙ. βασλέα, Μοιταπάσπα εῖα Ἐρίτβεια εἶτα 

{προτίοχε {πο βαπτίπο Φεασότα», αποὰ αἆ Ῥπετεπίσυση ο(αμπα τεξεττητ,εοΏὤτετε: 
ΡΗποαπα ραίτίαπα, ογταευήας: {εευπάπα » [μάία: εοποταπα επταπασετείαπα ἆι- 
βηϊτατε πι, ὃτ τῖτα εοπάειοπεπ»τεσηὶ ἀοππήπαξίοπεπι,εκρ]ίςαξ. ; 

λάμπει ὃ ὦ κλέο». ]:αιάϊς απτρ[(Ώςατίο ἆ ἱοσο νἱξξουία. Νοτας αριά 5]ευ]οφ 
Ἠϊοτοι οἵας» ὃς Ῥεπε απάϊενας, οὗ {πβαπι τεσπὶ αἀπηπίβταί οπεπη» αμάήα πε 
γμεατες. δεὰ Ίαπι ]οηρῖὴφ εβ ποτῖοτ αριἀ Ῥε]οροππεβο» υδί Οἶγπιρης ἀθν 
ἕτς εἶατετ. Απιδίραμπι εβ αἆ γίταπι τείεταευς πας {επεςηεῖο , αἱ ε(πππα-Ώς » ΑΒ 

αὰ Ἠϊετοπεπι.Ῥοτε[ῖ αἆ γετιππαπε τεξετηῖ εοππιοὰὲ : {εἆ ο Ἠίετοπεπι πιάβ: 
.Ν Ῥτορπὲ. --.- 

πας ἔνατοει,Εὐαμος.Ἠ)οτ.ρτο ἐνίώωρἨος ε[ὶ χαλονὲ κὶ αὐδρείοις αἲδέαε ἔχευσα, οἷς 

Ένανθεο λῶραγ »ΥΠΟΏΥΣΊΕ γουε ἱερίπηις τ.Ρυτὰ.Οοἱοπίαπα Ῥε]ορίς σειρας. 
Ηητε]ήσε ΕΠάξ.Ωαίας εσπο, ΕΠάσις Οεποπιαί ροτῖσιις» Γγάϊίατα τεµανίε» ΕΕ 
ἐέπισαε Ιπεο]αίτιας τοῖαπι ΟΠετίοπείαπῃ ὰ {εῬε]οροππείαπι ἀεποπαάπαμάε. 

Λνδε. Ἐκ ρτα/επεῖ Ίοςο Γγάτας Εαῖτ Ρεἶορ».δεὰ νε απποταξ ςς]οῖ. αἲ) Ῥα-. 
ρ]ασοβεπιαΏ] Ότασηπι εκ Οἶεπο ουἱμπάππα ἀϊκεταπε. 5εά. νεηβπήμας εν 
Τγόναι ζλασι θ1ε,βαπή ἆσπα ρατες εἶης Ταπταίης» Ππο]ο Ραττε 1 για τερε εξ 
επίσιδ,ντ τείστε Ζεχες Πε το ΟΕ1].ς. : 

αὁ μθαδης  Ατζημις Ρταροβείας Ρίο τε]οειο κα. ραβτηι αρμά Ροξια».Ώα 
{εαιματας ερίεβεια Ἰπερεμαί, μεαθεγὴς ἃ μέγα ὃς θένος. οῖς ἁτέδχας ὰ πιαρπύειάἶπς 

ππροτή,βαμίάξπα πατε ε[εαπιρ] ππππαι, επὶ ΡΙΦε(ῖ: νε] ὰ πιατῖς γἱοἰεΏΕΙᾶ» δι 

ο μμ κ  μν 

ἡ 

επ. σπατίπατηπι δείπασααι {ετοεῖτρῖς,αἶᾶπα τεστ. ΏεΙΏᾷξ αιάοχος Ὦος ε ὃ 2Ασωνε- 
: ος πο ον] μ στ 

απικὸς ΣΕΥΖΑΠΣ εοΏΣΕΗΕΒΣ » ὅππο αὖ γαιαν Ἐχειν. ΝαπΏ πιαις ἕοτγας απηρ]εναάε ὃς Αμ 

σείτῃ ππασῖ5 1 εα. Ἑτταϊ Τιεοπίςετη αιή Ώαπς νοςεπα, 2ΕΥΥ4 εοπεκ(βοΥ τεταξ» πο” 

επίνα εξ ὡοσγαως,τοὶ ὀλοίχθων, {εὶ γαιάο ρε, 6113Ηῃ γοςςτῃ Γρ ὴε εχρ[ἰσαΒῖ 1νοα1α» 



ολ νο ρα τα 
ἑρύαατο.(Σεπιίπαϊο σ.ΡΙΟ ἐρσατο περἰεξχο αΗσπηεητο.ή.ρεεί-Αος.βςά. τα11- 

4 μάπα αὐ ἐράζοµαι, οἷς Ἡε[βοά.π Τμοος. Μηημοσιώος ἐξαῦ συ; ἐράρτωτο. Ἡ]ς Ῥεἱορίς 
εοἱοπία Εαδξα ταεητίοΏς ἁιρτεάίειτ αἆ εἰἷης Ηβοσίαπα. Τη σπα ἀῑστεβιοπε τεία 
εχρ[ίσαπευς. Ῥεπιὸ δήγεμα µυδώδες μαγγΣ0 [1ῥΗ[ο[.2. ὀπίκρίσις εΕη/ γα» απ κ 
γαπίτατεπα γείετατα {αὈιίαταπι Ιπεβήτας. 3. Ὑετίοτα {είε παστδζυτησο ρτοπαῖε- 
ης Εχρίσαε Ατετίας Ώπης ἸΝερεααί απιοτεπι,ααδά 1ηχμίαπα απιδᾳε ππατε, οὐοἆ 
αποτῖς ν]άετης εΠε.Ῥαμ]ὸ α τετ πιος εχρἰσαὈίπαας. ο. 

ἐπεί ην, Απεοημηαι γὲν ρεο ἀυτω. Π]αά ὀήγεμα μνδώδες αποἆ αιεῃος Ρετ- 
ἄπωκέε Ρτευἱτετ,ρ]αίθις οἆ ]οεῖ ἵπσεπα εχεσυατ. Ταπία]ας εἶπι ασιαπάο ἃ 
Ώής αἆ εοπΗ ήτο ΕαΙΠες νοςαεας, τε ῥατεπι σταίατα τεξετΓες» εος Ποίρίείθ 
εχεερίοαυκάίαμέ ερυ]α5 αρρατααῖς » δε σα ίιτα Β]απα αἲ οπή] πιαρπίΒοεπι- 
εἶαπα αρρο{Ηε.δεἆ εἶπι πας ὈΨ εορποιήΠεπε» αὉ ερυἩς αὈίπιετηπε, 9οἷα 
Οετες πείεῖα , Βιππετηπα ἀεποταμήε, εἶπι σπα Πτα Β]ια τεάμαϊ ει. ΜΗετεῖ νετὸ 
ή επι ταγίᾳς 1η Ἱερετεπι ἵεοεταπε, τεςοδύπασπε γίτα τε ήτµετυπτ, δι ρτο 
ἀΏ{οσρεο Ώππαετο εὈυσπευπῃ τεροίπετηπε» απά Ῥε]ορίάϊρινε δρατιῖαίς ρή]υτη, 
Βρπο Εξ : νε εεβίαεης Ἠαειης. 6ἰοτῖο θµτεπι γΏᾷ Ρατεαταπα εκ Ίεθετε ρµτο 
Ῥε]ορεπα εκεαῖς: επεπιρεάσα» Ἠνερειπης οπιαιήε. Όιο {ο]α]α ἱπιοίπςοτο νί-- 
ἆεηειτ γεέοτες {ππυϊβε , δοπαίβατα οΗιεΙ] εε απτητ επεβεήςὰ Ώεο εωτα- 
Ίεησασ,ρτατος {ε Ρα Άατε» 1Ξ3 νεπεσιε τεβας εἰατβπαῖς ρᾳΓςαπΕ. ποὮ Πδεσίς 
ἐρᾷς. Οµοά 4 {εοετίπερχες απαίας ἁῑπίπα ορε {αο]ὲ τεεπρεταμοτίΏΕ» Ιπιὸ 
νίταπα Ῥτοάεσετίπε» επι τεοερεσίπτ. Ἀερεαπας εκεπιρεητα Ίερετε Ῥε]ορειι 
απιαπῖε» αυία απτε ποσα οἆ ἀπεσεπιεπευαι πατηταἩς «α]οτῖς Ῥετπεπίήεε» πᾶ- 
εητάσυε {πρεβεαπεος Ώποτες «οπεοςπετες » Είΐει 1]ε γαἱεταάϊπασίας. 
5εά εὖτι νεπί ει αἆ ρΗδετεατεπα γίσεΏτε παασίς ηβίπο «αίοτε {αηις ειατ. 
Ῥιδχάέᾳ; ε ὰ ερευπο Απηατας εχ απο «οπµα]αῖε, αυία ΠΙή εἷως, ὃτ απηεῖς - 

νὶπί βτεπυῖ ος Ὀε]αςο «πεταπε. Οποὰ επι ταξίοπε Ῥηγβσα «οπιεπῖε, τες 
Ατήζος. Ίπ ΕΕ. Απίσι. νδὶ {ετίραπα τεἠαίς πιπ]εος αἆ Ρυδεττατεπι νίας. 
ξΗΠς ναἰεεπώππατίος» αὐά επα/Το {εαήπε {9π1 61881 {ππε,αμε εοπιτὰ.Ο μα { «ο- 
{πταάοπε «οσρος!ς {πετῖτ Ῥε]ορς, Ῥεπε Ε]απα ὃὲς ἡἠβήσωντα ΈψεορΏτον αρρε]]α- 
ες Ῥεπίαπε Ο]οτ]ο ἑ Ίεθετε εχεπήε, σιΐρρε {ρᾷ ετας πεαρωμᾶκον τεπἰ(ίεετς: 
ηεσιε επίσα » ῃ γοἰεεμάίπασίης ετατ,γετὸ νίπεδατ. Χση εβνιπε;ε. (2 γαῖογε γ/1, 
ΜήατειοἩς αἴε, : 

ἐλέραντ φαδµο. ἘΡΗΙΠΕΟ Ώππιετο ρηεατπε ποβη]Ἡ ορες ὃ; Ροξεμείαπε 
Παπιβεαι!, Ώ]έξυπι θµῖς Ῥείορετα ὰ Ταπια]ο Ῥαΐττε οα[σαι, αρα ἡΐαιε Ώεο- 
τάπι αρροβευσσυδά ΙπβσΗϊ Ἱπ]μτία πΊηπα αβεςίβςε. Ωπεπι Ώή ροίεα ππῖ- 
{ετεῖ τεεοσπεπάαπα εΗΤατΗΠΕ» ὃς εὔπτηςο μππετο Ἱπβσήκεταπε: Πος εἴ, Ρε- 
πεβεῖς ἵπποςεπεεπ} ΊοιατιΠῖ» {εἰ]ίσει ορσα πιαρπήταἁἶπε, ποπήπῖς εεἰεΏτίξα-- 
τειας Ρροτεπσία. Ἐδισ επίπα ἁῑμήείας, Ώππιογας Ῥοτεπείαπα ἀεποῖατ. πὰς αρτά 

:Ἠοπαετμπι οσιηία παρσηί γε] Πησυπεης ερασπεα γοί 2µτεα, Επε πες» ναός 
Ρείορ 14/1εησ4.Ρ οτεη»,αἱ Ῥε]οροππείιπι εεπαής. 

κεχαδ,Ἀρογ. Ῥατε.ριαε.ρα{1.Γοτίς.Ρτο κεασμδέογ. παΙξαξο σ. 1η δι. ἃ κάζω. εμάς 
Ρτατ.ρεΓ. κέκφσιαι. Ἠ ες γετδα 1.αῑπὲ τεάἁμητας ὰ Ὑαα.ῥεεγόηεε Ῥείορι 44- 

Επῶ εθαγπο. λε Ώας ΕαὈα]ο εἰήίαιις {εμία ρίατα γἷὰς αριά θναε.ς οπής. . 

1] 



πλ | ωρα ο. . 

-ἆμας Άτες μαῖτα «οπ/{ἔτπσπε. δοτη νε 

ο. αν δν 

 Δαύματα πολλὰ. Ῥ{Ο βαυμόπά ο τα πιλλὸὴ, δες Ροβ απ ελάετε ἵα Ατεις 
{επτεαείαπι απᾶ σα πολλὰ εχρ[ῖεαξ ρετ Ρ]]οίορβίεισα ἀ]ῑαά ὡς ὁπὶ τὸ πολὺ 
ΡΗμΗΠη. Φοπίας επῖπι εξ οντως τὰ πλείω των οεσγµάτων ἐκπλνέις. καί πευ χωτά τι 
παρβσύξεισν Έέω πῶ ἀλμδεῷ λό2ρυ τα Φρένα, τῶν αν Όρων, 3} λόλρι ψεύδεσ ποικλλοις πι-- 
σοιχιλαλνω. δα ό 1/0 76Υ σάμΗΖΑΣΊΟΛΕΡΣ ῥαγήμησ, ὁ' (ηομες γ4715 εκογ μασ: ΕΗ-- 
σος, 2Η ΠΕΠΡΕΕ 2 γετα ΤΑΣ121ς αὐβγα. βς Τεὶς]ιπ]ῃς εχροπί Ῥοπτὸ - 
Ἠγπεετασα Ίαης Ιούίοποπι ε[ε Ῥιτο ἕῷ δαύματα πολλα, Ἆος ϱ[ εἰω πολλα ὀαυμα- 1 
«ἰ. νι τὸ ἤ ποπ Πε αἰΠγπιατίμα ρατεῖομ]α, [οὰ πιεπάοςὸ Ίερατητ Ρτο ζώ,ᾳποά {άρε 
νωτρατητ ρτο δµ, ὃς δαὺμα ΡΓΟ Φπνμσφος Ίαρε, γὲ δαύμα Ἰλέδαι, ήν αδή]ρ να 
γπάς ΓηςΗπῖας εκροπῖξ πολλὰ Δαυμάσια εἰσγ. 9ἱς δανματα Ρτο βαυμασα ππιετε 
π0Ἠ ΕΠΙ ορυ». Μίτα Π]α εοπῃίἔαπε {α {αρα δονε {εηιεβεῖα ἆοςεπε, Ῥτορεετεα 
γε αἲς Ἠαταἰς «οπιες, θµης Ίνα: Τοἶα ρτορὲ Εδη]α Οις ἱπουΏάα, σα πιασηὶ- 
Πελ]α μα αἁπαίταὈ]]ία ἔεεετώητ απςποτιπι Ροέπιατα,εᾶφιε Ιοευρ]εταταης Οµῇ- 
δης νε Πάεπι ἔασετεης ρομαμα ΡΙεζυπαιε εχεοβιτατµης, γοταπη]α ρτοπυή- 
πασυπε: Παυίάεπι οροσίεε γε αρ νο [αργα {η Ρτοχύσα γετίς» αΠοσιά 
ΒΟΒ Ῥετηαάετεπε. 

δρ ὃ' αλνδη λ2γ. Ἠπίς {επιεπΗα τείροπάςε Π]α Μεπαπάτί Τὸ πιδαρὸν {θμὰ 
τὶς αλαλδεία, ἔχει ὀέοτε μείζω , καὶ πιδονωτέραν ὄχλου, Εγοὐα/Ι]ὁ ογαΓίο ΤΗ γεγέζασε ᾗα- 
δε; αἴιφηαπάο Ἰαίογε(ο, 9" Ρε α εη {ο γαέσο αΡΣ1ΟΥΕΊ. : 

Φεδυσαλμδνοι, τος. ΡοΠ. Ρατι. ὰ δειόέλλο. αποά ὰ ροξτῖς γίμτραξυς ΡΕΟ κοσµέῳ 
δὲ ποικίλο. ΟΥΠ0»γΑ710ς0. Φιπαρτιπιὰ Γαζα[ο ατε]ος Ριαβαπ(ππιο» ὰ απο 
Ῥα{]εσοβετᾳ ἀῑξτο οἷς ποιο ατηβείο ἃι αἁμήταπάο ᾠῦτίσαια πε. Ὃς απο 
νὶάε Ἑκαίσα, 1η ΟΠΗ]. νδί εἴεατης Ώίς νοτῄις. ἄ Όροτεε Ισίτατ νι ροξτα {αὈυίας 

πητα ε{επίεητα Ροπί {1οςί Ρετ {ο άῑπε {ατὶ5 Ίπεμ-- 
ἀα : {εά Ππβριάα εοπάμπιοπεῖς εβεΠΣ» νε σταῖα τοάἁαητυτ. δίς γατα Πρι, 
ο ο οπεπιοπάαείαπι παρ ]1ςἱ ζοἶοτς ρετίπαάστητ. Ἠϊπς Ευρ. τος 

Λαλες ὁ μἶδος ὃ ἀληδεία, τα : | 

κα ποικίλων δε ὦῶχ) ἑεμάνευμώτω», 

1ο ἀμτὸ κοιν. ὃ ο) ἆλων λώρε Π 
Ἄοσω) ο) ἁντῷ ΦαρικώκῶΥ οι σα. 

ΦΗΡΖΕΝ εἲ ογκΣ1ο Ῥογίσαρ, 

Ίνες γαγζ» εσεε {Σεχργεγασ]οη]ζὴς ῥ 
Εβ 21η ὀβΡΟΥΣΗΗΑ ρε [ὸ: 
σα εςεγ 1η { το 

ἔξαπατώγτ Ὦοἵ.Ρτο «ΟΠΗΠΗ. 
ἔεταπε νε ἀαπιπη ρατΏαἰρή εἰ 

αγΙάΗΗ,. 
ἐ ὲ τεὔηγ {εγηιο ἔβήμβς 
{Σν Ρῥαγιαεὸ εσες ο]. ον. ἐξαπωτῶσι, Ναπι εεσεῖατα Ρ[υταἶεπα ρεα[επῖς αἷ- πἱάσπι εεπιροτίς. - -. 

9 δέ:σ6. ορορνβ.κόλ.ιζ.. μρτάρρασι», 

ἆ Ἶος σταῦα ροξεῖςες . ΄ σσ : ς - 
αν αμα σι πάβοόςε Ἄθθις ἲ  αὖρ ἄπωτα τεύ- δεά σχαΐέα Ρος 
Ειση]ας οοπτεχῖτ,ντ πΙα]] {ε 18 τά μιλιλα Φνατοῖς, εξς., σα ο, πο Ἱ 
ταπα Ἰπίοίεας., αηοά πο μαι σμα», ο νρμε ὀ] σα ήηῖ 

Ἶ κ ίό 5 ΄- Ν ων ον δν τεδάαε (μαμα, ἄσεις αβετοι- Ἡ) «πιο ἔωήσωτο πισυ) «Σα όν «/ἔγεν ὁ 



Ο 1, 
ἐο [αἲς β8Ιορῖδας : ἵτα νε 

5. ορ ΕΤ τν 
ονας . πολλες, 767) ΕΕΙΑΗ 0494 εδ 1η-- 

οἶετεια οτεἀιοτίε {αρα ο ως - αερα τν : ος οι Ἰ ἀπίλοιπτι, οπεθίθέε, (ἱερέία ε[- εεβεῖατ ᾳαοά Εάεπι οπίπεπα : : : ον ; κ Ἅ 
{αρετατ. Ατ ευίι εεππροτε ἀδοθὲ σοτώτατοι. {εως [ερεεβεγεώδεε, 
γειΊτας επιετσῖτ, ἄζίπποις . ἔσπ αι ἀἲδει Φόρλυ δεέ ῥοβενὲ ὅτε χεβες 
{οῖε. Ψετλτο τη δα Ἡς πΙμή  ἔωκὸς αμθὶ ἑωμόνων κα- {μης (αριεησιῥή, Εῇ 1 τ: [. μας 7 ος πετ ρα πας : εξ ας ο ουμοςς λά. εί }ὸ ατα, 112 ῥό1ΙΗ ἄἶεργε 

ποςὰ εοσΏτῃ Ώσποςσι «εξστα- « /; 5 ΄ 5 μ - κες τος ὄτο ᾧ Ῥαμπάλες σὲ ο, αὐτί- «πΜεηιεης 4 Ὠής ᾗο- ἁατ(νς απΏῃ ἃ «ετετε ὁε- : : ος : ποταταπιΡε]ορίς Ἡωππετοσι α Φερτέρων» οβέγξοµαι, πε[έα. 1167 ἐπί ομί- 
Βωχεταητ)πε ν]α Ε]αίρεε- ὅποτ ὀμάλεσε στι ρα εβ. ΕΙ; 14Η α/1:γε, 
πα «πἶρα τεπεαποῦτ. ΕΙ σὴς ὃ ἔυγομώτατον Ὅο ΕΟΗΕΤΑ «ρω ῥτίργες, 
Ταριαῦ Ῥε]ορς, ον ὃς Ες ἔρανο), θίλαν πεσίπι- ας απάο γοραὴς 
εοπττβο θα} ῥρτιοτες 1ίτο- τς 1 ο. ο ος τες 5 ; 2Σε7 44 /εσιζηις ε- σὶεῖ δι ροξτα, Ώαης Ἠπβο- ... ᾿ β ο έμμω ε ω 5 : ας  ρος τοις ο - Γ 
εἴαπαΏατταδο. ϊσαπι επί, αμοιβαια Θεό οσνα παρε Ρ1ἱ, εβαγόπιᾳηρ δὲ- 
εὖπι ῥατες τΏτις Ἱεσ]ττηας. 2ῶγ» β2445 5 7/4 Ώῆς . 5 92 ΄ 

5 ερΏ]ας νιοβππι ρταῦστοτ αώγ ἀγλαστείαρμαν αρπάσαι, ενα Ῥγάδεης, ἔπης 
ης αρπά δἱργ]ατα {σαπα, 
εειὰ Ἡερευπο οὗ εσιάεῃτετα 
Σάσα], Εμβεταρτατη, 

Σ746ΗΣΕ ΜΙΩΙΥέή1 Νερτάπυπη αρήβς, 

σε ο Απολογία, εἩσ {αβηϊς Ρίας επ σσεη αλ} πατγαεἰοηΏΊθης γετῖς Οία 
ηἰπηήχυπα εα εξ Ρροξεῖσες ρτατία, νε {οἱετε Ιππεηείοπς, νε {ρεεῖοία εἰοεπείοπε.. 
6ε τεδις βδΕίς ταΏσ απ ἑα δείς, δε τε ἴρία εχίβεπερυς ρα: : ὃτ ς πήτο Ἱεροτς», 
δὲ {ετπιοπίς εἶεβαητία ἔα]έα ρτο νετίς {Ιρροβτα Ρειίμαάεαε. Ῥοῦ χαεις {ηραιά. 
«οητκὸς χαοζς. οξεία ΡΏταβς ας ατει τεάἆϊ Ροῖείξ, χαεις ὃ ὃ πετικ]ες ῆς 
οωύαμώς μ ἠνλάγωγι» καὶ ἅπερ ὢ αὐθμώπεις ἠδίο 2γετα; » τα τοιαύτα ποιεῖ παύτα, 
αἰδὸ τῆς ἄξιαν ἀπιηδεσα ἑαωτῇ» σολλείχις μλύτο ἐμηχαγήσαπο «με πισογ, τὸ ἀππὸ «ὃ- 
ἑαυῖ φύσιως ἄπισον ὄγ. γ]άε Ο4. 14. Ο]γπαρ. ἆε ΟΠαίρις. ας 

σὰ, 9ΗπΏε Ὠῖς ρτο ἅπερ Ἔδη, νε] ὅσα. νοκ μείλίλος Ροξε. εβερτο αοὺς γε] γλυκὺς. 
νε 4 απτῃοτε ποβπο Οά. 8. ΡγεΏ. ἁῑσίευς Κείλιλος αἰὼν Ρίο γλυκὺς, θνασοῖς 
Ίλοτ. Ρτο Ἀρηποῖς. ὀπιφέεείσα Τοτ. ρτο ὀπιρέεασα, Τεεια πμα) ρτο πμίω. Υγάτρατας 
ος Υετραπι ὀπιφέρῳ ει Πσπίῄςαξίοπς απα ἐπώλω, ος 1μείαη. ἀῑπιτ ἀπιφέρες τέτῳ φήμέω. {ε ῥοεσίῶχρ. 

ἅππσον ἐκιήσωπο σἼςο). Ψετδηπι μα, (ειῖης Αογ.τ. πες. ἐρωσωμίω }εβ ροξ- εἴοιπα:σποά Ειάτατῃ. ας εχροπ[ξ » το 6ελευτικῶς εταχειείσιῶσμ, 12470 ση {το αἴ]- 
σμιἡ Σγαἄμγε. Ηᾶς {ᾖσ. ὠήσιδει, οποῖς Εελαςλ) τῇ αγχωνοία, ποιεῖν τὴ. αἰίζά ο {μάς 6) /οέεγσια ε[ζῶγε. Ἠας Ίτα ἀεε]ατος: βελευεθαρἑράζεβι, Ὑεἴαπα 1βῖτης εἰξ σολλὰ: 
Ψάνόδνπαι ἀοισοί, Τεέπα, 8 

: 24μαηάς Μη: [30η εγοζεπά ῥοξχα. 
Ἠππς Οιά. 

Ἐκ 1η Ἡηππρη η ροκ Πἱερησ]ᾳ γα, 
- οὐάσας Ιον α α τεγδᾳ δάε.. : κ. 
ἔβμεναι. ο {απαε Ρ:Ο μεν γε αἨποτατ πϊοΗπίης, νε Ρίο γομβέῥα, ντ ἵπτες-. 

Ῥτετασας θεβοµα(ΐἒες. 
Αμέιαι Ὁ ὀπίλοιποι, Πος «ῇ., ὁ 3 Ἄξόγορ περῖῶν » τω ἀλήδειαν ἄπογομμη, Ἐ]εςαΣ5: 

ς Ῥ 1 



ο τη) 

ΗΝ ΥΣ 

ε 

ἀδὲ τὸ τοιαῦτα ἀποδεξόμεδα πεθὶ Θεῶ, Ἀσβεσοςσι αρ ἑῶρτο γέλως µαχάτεοσ Θεεῖσ. Έγσο 

Τ4- ΡΙΝΌΑΕΣΕ Ι 

ζξομολογα αμ ἆοσεί Εα]ΐβς παπταίοπες {πο τεππροτε {ροπίε εοὔ{Ησ{6, 6ππες- 

5επτε υεσίξαῖς, Τα Ύ μπι {εηεεπζαπι 3 Ξε]ο]. αἴτασατ Ώεπιοββεπες {ποπ]εῃ», 

τῷ λεόφ ὃ φορᾷται καὶ πεοι ἂντα καταῤῥε, Ηίης {επαχίμς ρτοπειβίαἩ 5, 

παντ᾽ αἰαχφλύπίων ὁ Ἰεόνος «ες φῶς φέρει, 

Οὐωπία {0 ὤμγῶι ΓΕΠΙΡΗΡ αρέτΊεηο γ2[2Υ2. 

τ;αάς (3 εἶ[ίας αἁπιοπεί απεπάᾶ ψετεταπα ροέταταπα Υεγιέαγεή) τεπαροτί5 Πίιαπα 

νοςαζς. Οιοὰ, Πῖς ἁμέραι ὀπίλοιποι » 0 Ἠετοᾶοτο , ὁ ὀπίλοιπος χθόγος ἀῑς]εη. 

ςἰπήεπι γἱάε {εητεηείαπα Οἶγπηρ.το. Απτης. 2. 

μάρτυρες σοφώτατοι. Φἰπάμτετ Σηαΐς ΜΙεβις ἁῑεῖς ὃ λόγου σοθώτατον ἁπαί - 

πωΥ, αλευείσκεη 1 πάντα, ΤεΊαρ ΙΡ ΤΕΥΜΙΑ ΗΡΙΗΗΗ {1β 1ΕηΣΛΗΡΗΠΕ,Υέ ζμοά οπηᾶα κά- 

μρηΙήΣ. 
ἔπἃ αὐδεὶφάμΏν ξοικὸς. Ότο Φρέποι ἀῑεῖς το ἔικὸς τ οπὶ θἀάῑε αὐδεὶ επαρπατίοξ, 

συεα ἀῑσας, γ/γ1ὐοπ1ε[ ο εμέ. ράιὸν ἴοη. ΡτΟ φάτα; ΠΠ. νετὈί φμω, Ὁσετες 

αΠξεη Ρτοίϐ, Φεβσῦκα ν {ειι ορέπο Ὢ) τῷ ὠμδῷ α)δεὶ πεεὶ Ὦ Θεῶν ἔνφχμα λέγε. 

Βικ τεξες Επι]επα Ποῖαπά Γεπεεπείασ» Αίας. ὃτ Αραπιεπη. Ὀια. ε δέµις λές 

γεω τὶ πεοὶ Ἡ Θεῶγ. Νοη [ο ο ἆε Ρής φμλμαη: ἄἴεεγο. 91«ΠΟΠ Ρτοῦα: Ρίατο 

αποά ἀῑχίε Ηοπιετυς,ΒΗήαπι Γή» οτίαπα εῇε ΙπεχειπσιήὈ]επῃ. Ουχοω Όμηρρνν 

- 

ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ο ο ον 

Ῥεᾷε Ηοπιργησι αμάίεπη φίµη ἀῑῶΣ ΙπεχεασμΙθην τής Ρή5 εοπσαᾷ εἰ]. 

Τάσπι |. 2. ἂε Ἐερ. Ρἱαπϊὴ» ὃς Ρ]οπ]ὴςροξτας ἴπ Πῖ5 τερτεΏεπάϊς Τέ ἀντῶν µεμ- 

θόμάνος- λέγει ὅπερ, ἰώ ο ἐγὼ» χε ὴὶ άλισα, καὶ Φε ρτο µέμθεδεα. ἄλλως τε ἓαν 

τι μὴ χαλῶς μύθηται, ή οὗτοι ὅτε αἲ εἰκάζη πε χακὠς κσίαι τῷ λόγω πεεὶ Θεῶ » καὶ 

Σρώων ὧοι εἰ, Οµίά ὔη {ρβετεργεβεπά) Οµοά «ὐ ργήὸ. Ον Ππαλ1ήεὲ τερτεβεηάο, 

εβ.ρτ«[ευσήω φΗώη αζη» 2η δεπετιεπείηγ, 4 {ας Φκαπάο {μρ γεγζν πε 

{ὲ βήσι σαΐες Ρ/ ὁ Ηργοέςβηρ. 4 

μείον 1ὸ ανα. Τά εξ ἐδειύα θε αἶία. ΝηῑΙα ε{ξ εμ[ρα α- ᾱ- ΟΠΗ] ε Ῥήσήδ- 

Άεβα [πε ἀῑσεπάα νε μη ]]ᾳ ὑ]σ[ῥῥεπεία εμ]ρα Μεπέβγ. Ν εἶ µείων Παρα εετῖ-- 

τεΗσεπάιπα. α- ᾱ. δ456 [εηρηχεΥ πηη/ή[όμε αἰῆς 4ε[ιᾶν Ώεος ο[[επά ἐπ (α- 

Ζεπι αὐθπεπάητη εβες 2 ἀῑυ ὑ]αῤῥενς , βοπε[ἆφε 1 εγώπεπάα: Ο' δε πο 

{ες ρα. ΗΗΙΠΑΠΠΗΣ εηη εξ ειὔενε. αρ άτπα πε {εμέ ἑαρ/ίὸ γεπία ἐσπαργ.δεά 

ὀπορίωηι Ες ἐπάίσηα ᾱἴ[εγῤετε. 1 ια ετηίῃα ἠηαίογα 1ΗΡΥΙύΗ5 αάάῑγΑ σης 

αΙΔάπΕΤΡΙΩΗΣ. ΜΥ εἰ [εευπάμπα Ατεζησι [ππιε µείων αἰτίαν Ῥτο 107 εξ σα. 

γεβε {πίης. 62η1ο ὁ μή, Ἰπάμ]σετρ πώπον εξ οσα (α,{2ν Πές ο, φεὰν 1ρ- 

εεαε Ώεοε: Έηξο 4 Ρώ ποβμε εὐσίεανε, πεθμε [ογ]ῥὲ ἀεύεγ. Ταάΐοες Ἱεότος ἂε Β5 
οὐ/ευποσῖθυς. Ἡ 3 ο 

ᾧ Τωτάλε, Αροβτορδς αἆ Ῥεϊορεπι,αια Ποπεβίοτεπι ὰε Ῥείορε δὲ Ταπιαίο 

πατταξίοπεπι ροἱἹεεευσ, απο πιεῄίοτα ἀῑσας, αιὰπα Ρεΐοτες ροξτα δε μαβοτίαῖ- 

σὲ ο ατα αερτέεωγ οδώέεμοε, δεβο]. πος οδέγέοµαι (μπηῖς Ρεο δεξάσω δὲ ἐγκωμιά- . 

σω ζ-ᾱ- ὀναντία καὶ το εἶπον οἱ αξότερειπειητοὶ θοξέίσω καὶ ὅρω, 9εά παρβες νο 
' Ξ Ξ τν / . ο παν ο πτν ν 

ως ας ασ ων -- 
ἤ Ἰσπίῆτας. Ἐς εατωίς {415 ΑΡΡΞ- 

τδε απέποτεπι ἁπαοιίαπα » ΠΟΠ Ἰαμάεπή, {εά πασταεῖοπειη ρο[[ἱσε. ΟΡίεετ δῖς 

ποιαπάα ε[ξ εὔαρς γορύμι ἱροεικῶγ, [ο ποιμτῶν. Ῥ οχτὸ ν οπβταο εδθέεμα ο 

. 



σεν νυν σε τς 
ον λαυρίαμναν τότε σὲ αὐπάσαα. Ξ 

ς ὁπότ' ἐκάλεσε, Ἠῆπις γετα ἀπεῖειις ποσταΏο :.δε ρο[ῖ ἐκάλεσε, {πσα. Θεές, Ρο πατὶε 
αὈίοἶυεὲ ροσπα {εδα. ὁ σός, 

ἐυνομώπατογ. ος εἲὶ Φχρόπατον. δἱς αρρεῖ]αι ΤαητοἩ εοπαμίαση » νε ἵππμας, 
πὐ μή] ππαἨ Ίπ εο Πηβο εοπηπήΒαπα : ομοά Ββςε, 4 βΗηπι Ώής αρροΠή{- 
{ετ. ἴτεπα νε ἆοεεατ αοππαατα ξῑβς ρατεπα σταίαπα Ὦ ἡς τεέεττε εος πιητιο 
ςοπιημίο εκεριεπἁο. 

ἔρανο). Ηος εριἱατήπα σεΏας αὉ Ατβεπαο ας ἀεβηΐεις. Ἐ ερνόι εἶσν αἱ πὸ τῶν 
συµβαλλερβέων ἀγωγιὲ , ἄποὸ σἩ σωνερᾷν , ) σομφέεεῦ ἕκαςυν. Ἐῑξ Ιρίτητ ἔρανος εοἩ- 
μήμίυπι, αἆ σποὰ απΐσαε ρτο {6 εἴδθιπα ὅς Ρροῖαπι αΏετε: Πης αιήδιις απῖ ας- 
εεάεβατ ἀσύμβολος ἀῑεεῦατιτ. Τ)1αί γιάετατ πο αὃ ἔρῷ; ααδά Ίτα Ίπεες {επ α- 
παϊςϊεία {γπαροίαπα Ποπάπες «οππεβατητί εοπηεπίθηξ» οι] ἔρανιο) νΟςΣΠΤΙΤ. 
Μειοπγπαϊεὲ {ρεείειη Ρίο σεπεσο {µπηας» Υξ ΠΕ έρανο, Ἰάεπα αιιοά φῖπνον. Ψ εἰ, 
αιοά πιαρίς Ρτοβο» ἵπ Ρτορεῖα Ποπιβεαείοπε : νι Ταπτα]ας ἀίσατατ εεξτο εαἩ-- 
τὖπι, δὲ πιεπία εχεερί{ε Ώεος. αι! {πα Γπιβο]α , πεξτατ {οἶ]σεε δὲ παῦτο-- 
Βαπι οτι Ἴεπε: Παπἰάεπι ποτ εοττιρΗδΗ1ϊ εἶθο » Ρτοιε παοτια]ες, {εά ἵποος- 
ταραδ1Ἡ γείσερατας» ὃς απαϊεἶσία οαη/α εἰάεπιταεπίς αεοµπιρεραπε, Φὔπγον 
ετοι {εευπάυπι ΤαηυεαἩ ππεπεέπα: ἔρανος {εευπάυπα Ώεος. 

φίλαν τεΣίπυλον, Έος εριεπείοη 949ργ 1 γε] αὰ Ώεος νε οἆ Ταπτοίηπιτεξετ- 
εωσ. 51 ο ΏεοῬ» Ιπεε[ῆρε «ερσριλὸ, πος επῖπα]οευπα » ηἶά σταττα αἅἵπιας. 9ἱ 
αά Ἐοπεοίαπι» {ητε]ῆσο Ἰδίαν. Ἐν ουτεπι ΙΡΥΙΗ5 πΟπΊεΏ ΠοπιοΏγπιΙπαπιοἩ-- 
εἰς ὃς ντεο!ς Εγάϊα,εκ αυα Ῥε]ορς οΠαπάµς. θίργίης ὰ Φτερῃαπο ἴπ Ρᾶ σῖα 
Ροπίτησ,{εά Πεσηπα Εεπεῖαπα τετπαἰπὶ εοπζαπάµησατ Πεσµεητετ οὗ νἱςΙπίατα. 

Φέωγον ἀμοιβαίο. (ῶπα ισα. Γἰεῖς Ατεβις Ώος εἲε ἑρμίωευτικὸ οἳ ἐράνε: πε 
Ῥυτεπαής.Ώεος Ῥαστες ἴμας εοπεα]Πε. Ψετήπα που γίάεο αωίά οὐβεε 1βιά, 
αποπιίηας ἀἰεαπαας τεμεσο 8ΗΠε «ο]αείεῖαπα «απαπα, οὗ ςαπ{ᾶς Πηρτὰ α[]ατας. 
οἱο Τεπταίηπι εραἷας Ώππιαπας Ὠής αρροίµΐε; ποπ ίαπιεπ γετβπη]ς εἴὲ 
Ίλεορεας ατεζράΤε,{εἆ πεδχατ δε απαδτοβαπηναπίδις εριἱατεητης, αττα]ήΐς; αυα 
Ἠηπιαηῖς οεμ19 ποπ «επετες Ταπτα]ης, Ώπατε αιοά Πὶς Φήσνον ἀμοιβαῖον ριία- 
Ῥετε {ς ριξομίε, 18 έρανον εὔεεετωπτ. απς ἆμοιβαα ἀῑςῖε απία ρτίοτ ὰ Ὀ 5 
εκεερῖας εοπιΣΗ1Ο ἔπετας, 

Αγλαοβμωώ. Ὦοτ. το ἀγλασβιαῦίω Ἐρίεπετοη Νερευπί, αποὰ Εῖς Ρετ αὐτο- 
γοµασίαν Ῥτο {Ρίο Ίνερειπο Παβετωις, Όοπιρ. ες ὤγλαδςε ῥήεπάμ{ω ὃς πείανα 771-- 
ἀθης» Ἱηβσπε Ἱπερτυπί. νε] αὉ ἀλάλλομαι ΕΧΜΙΣο, σαμάνο,ηιδά εο εκηἶεες Με- 
Ρίτσος, ντ Ταρίεες θηπήπε,γωάε σερπιχέρανγος ἀῑείτατ, ο. 

΄ 
” παρόφρασιε. α)πορ. κὠλ, ιζ. μετάφρασις, 

«1Πο-βπιοτε ΣΠ1 αεσεπίο, οχρβύτα Φρένας Ἰμέρως οὐ ἀοπήσ «βεΣ 
: ἷ η Ίατι ΄ 2. ο μ.. ο. δε ἱπαυχεῖς ερ υὶς {η β]αταπι αευσέαισν αἱ Ίπποις οµρίά Μεν ΑΜΤΑΣΗ 1π 

ἄπ εαἶσπι, τεῖρα ὙΝεέατ -ᾱ ο ρε τν νε 1η α/γΙ με δε απιῦτοβαπα ππάράΏτατες, ισα ονευρίκου ο αμα κ αι βοσμναἲὶ 
οπεπιαἁπιοάμτη 1οαί σα: πετ ἆδμα Διος µέταβασα», {σε ᾖοπογα 10/9 

Ἀχπιεᾶςς , ααἲ εππάε 1 ΌἜδα οευτέῳ χε 4η ΕΤΑΑΕ(ΕΥ7ΕΣ- 
5 



λ Φ ἡ 

αμ 

τ6 
φίαπι ααίε;εὔα ἔεπροία 18- 
ρταφ εβ. Όπατς εὖπι ποῦ 
Απαρἰιὰςαριᾶ Ἀοπηίπες οὔ- 
{ριοετετὶς , δε τε απα βταπα 
τῇ ἁππαϊτε γιτίποπ Ίπαε- 
αὐῆσης ,πεατε τεάακι σης, 

ἀῑσο (απωρτα Ἠίπς οεεαΏο- 

Ώς σαἱηπιπίαπά!:, οἶατη ἀῑχῖτ 

αμα πῖς εχ σ]εϊπῖς Ιππῖάϊς,τα 
αἆ ἴσπεπι η Ιεετο εἶχα- 
ασπι, ἁπεξήίααε επἶττο 
ΣηεπηὈτα Ώπα εαΤΏΙΊΤ4 ΕΧΙΤΕ- 
πη]ταΠΌυς.αο ππεπ{α ΑΡΡΟ- 
Δες, ἀῑβτίδαταπιἒε είαπι ἃ 
Ῥής αἆ εοπα μία γοςαΏς. 
αἱμο πιο] ὀγαΕΗ ἀἰεεμήβεΠΕ» 
Ὁ' εὐρήΜθεΗΣ. 

Δεμδύτα οεέναι μέν. Ὠϊοετες οτατίοπε Ρτοία : ϱβλαχδοτ” 

ΡαΙτ.ΑοΓ.2. ἐόαμέω ὰ δαµέω, ἆοηῃο. Οµία γετὸ ρτοβτεεατ ποπέ 

τς Ῥϊπάστης» δίς απιος ἀε ποπεβο ε{ξ Ιητε]]{σεπάας 

ἡλδελ Τωυμήθης 
Ζἱωὶ τῶυτ᾽ ὁπὶ λέέος, 
ας τς ρ ” 
ὢς σἳ ἀαφαγτος επε- 

5 αν . Ν ΄ 

λές» εΦδε µατει πολλα µαιό- 
ρὖροι Φωτες ἄλαρογ, 

ἔγεπε χρυφά τς ὀνή- 
χὸ ΦΦογορῶν γειτόωγ, 
ὕφωτος ὅτι τε πυ-- 

Ν / η] Ν ” ιν 

ϱἱ ζέωσω ἀμθὶ ὀκμῶν 

μαλαίρᾳ, τάμον κ’ μέν 
΄ 

σραπέζαισί τ᾽ ἀμρὶ δεύτατα κρεῶ; 
σέδο Φεδάσαντο, καὶ Φά2ρ). 

Οιὸ ΡΟΛΕΥΙΟΥ1 Σηῥο- 
7ε επ «' σαηγηπε- 
{ρε Ιομ1αἱ εμηήρῃι γ- 

πε, Ῥοβη ση σγεηε 
Ῥη[ζμα εοπ[(ρ]ζε» ᾖμ-- 
ειπες μασ μὴ σε 

11 1 ΥεῥΑΛΕ γ]- - 

77 αάάμκογΗΗΣ: 411 
επ [ασ αἰλῇης εκ 
μιά γλεηό  φηοά 
εἴγῶ Γεπεησε 1σηε 
γεοπεησ]ᾶ αμα σ]ά- 

ὁ πεης εκετρηἔαδες εΙΥΠΜΙΗ Σ4ΑΤΗΗΗ (Σχ (εηρ, 

Ρ]άῑπε Νερεπυπι εκαταΒε» ὃς Βπας» Τί (ααπΏγπαε 

απ σπι ποπηα]Ἡ ΠΟΠ αἆ παπ]βταπἆα Του Ροςυ]α » {ε 

ειπε εγεάἰάετπτ. 
χευσίαιση. Ῥτο «ΟΙΠΠ1. λθύσε 

αυτο επεπεάμαπόχα. 
ὀνρυήωυ (οπιροβτυπα γοεαθη[ηπι ες ἔνρὺς ᾖ4Υ 

΄ 

«μα ζοησὲ {αγέζρ ΒομοναΣΗγ. ποτὶ Ὦοἵ. Ρτο ρῆς. 
:θῦμα Αιὸς Ῥετίρήταβς «ΣΙ. Απιρίσυσπι απτοσι 6βε γττυση 1η 

σταξίαπα» Νερεαηης Ῥε]ορεπα ταρπετίε. Μαΐΐπι αἆ Ν 

Ῥε]ορῖς απιοτε εἄρειις , εωπα ρίποέσαπι Ώαδετε νο]ηής » νε (σ2Π7πας 
εαρεις Ἱαρίτες, εππῃ ᾳποσπε ρες αφμἱ]απιταρυΐε ευπάεπα 1 

τίηπα Πιηααποά Τοιυῖς 1π ἆοππο εκετεεδατας» νδί Ώεοταπα 6 

Ίερατ. 

᾿ 2 ΄ Ξ ες 

ἔνδε δνυτέῳ Ἰεόνω. Οὐήετια γροτραϊοῦ», Πᾶπι 1ἁ {προτίοτα Ρεῖα 

χξόῳ» νῖ Τεπιροτυπα εοπΏει οτἀο. δἱς εερο εοπίεεμοπάμπ]νποπ 
ορ / ΄ η] οκ / - 

Έαται δευτέρῳ χεόνῳ, Ένδω ΝλΦΕ ) Γανυρό-ης.δες. δε τειετα Ῥε]ορς τε προσ Ρολτς 

τίοί εβ (σαπνιπεάς. 
Γανυμήδης. Οαπὐπιεάςς Ττοῖς β11π5,ὰ γώυμοι /470Υ.8ς μῇδος ο03/ 

οσα βηάεηΣ]4 όν, εηβζ1ο εκἶσαπς. Ομίμς τεί απποτε «ρω» Ἱωρίεε 

µεταξασα. ΤΟΥ. Ρίο µεταξησα.. Τηξ. Αο{. 2. νετὈ. µεταβσυω 2741420. 

Ίοεο µεπαβαπκὸν εξ Ρτο µεταβιβάζω 17ά:/0γο.. μεταφέρω. Ἑτ εοπ{τταὶ 

παβᾶσαι ουτη ρταςεἀεηεῖ ἁρπασα. ΝΠ ντ {εηεῖε Ατετίης» εΠαρείσα Πτι οταῖο» 

Πιραπάϊεπάυπα εξ φν)» νε] βπαῑ]ς απίἀ. ΑΕ παεῖ]ος αἱεετα εοπῃτιάᾶιο. 

ν .. 

αμ. ὃς Ἆος ΡΙΟ χέυσῳ ὦ λατ ᾿ 

Ὠιή αὉ ες εταµετεει, Αμτεος ἄπεεπα 60 μος» αὖ οτηαπαΕΏ 5» 4ρ 

-, ἓτ πμ» ῥοποΤΣΥΞ {τ ὀυρύπμοςν 

ερευπΗσα 

πόδῳ τον γοιώ, Εξ 

[ο ἃς Ὀής άιεε- - 
:πεαυής ρµῖεῖ πια(ει]α Ἡ- 

αϊς ταρειαα Ππίετρτείεευς» 

ἆ αἆ βαρτυπι ξῇε τα- 

41γεοσ 14 ΕΕ. 

ρεας; αυ. 

αἱ , αἡ ἵπ Τουῖς 
τεξεττε» απί 
αῑς απιοσς. 

βπεπι. ΜΙΠΙβε- 

στης ερα]αή{ο” ς 

σεά πος 
ἀεδετ µε- 

ιππείς Ἀυτέρφ 
: Φόμα Διὸς μετα . 

γ΄ 

ΣΙ ΗΕ 25 η 
πλ αἆ {6 

ταρπᾶξ. 



ο τνερ ο55Ε.1. τ7 
ταριήε. Ίδεσπε επίπα,εεββε Κεπορμοηπεειρτορτος ΗΟἱάΐπεπι, {εά Ποπεβ! » ὃς {-- 
Ρ]εησίᾷ ποποῖηε {ά αέχηπι εξ. Ῥαμσὶς αυτεπα , εἶπα ἰά λιῆς Ίοςο ςοπιεπίας,νδί 
Βοπεβὲ ἆε Ὦ1{5 {επειεπάππι αβἴεπαατης »{επία Ἠπίας ἐλδα][ Ρείεαιατ. (3- 
Ὡγπιεάςς Πσπίῆςατ Ποπαίπίς απίτααπι εοπβ]ίο δε ρτπάςπεία παπα βίππαπαι, 
Ἠππς ταρτπι Ἡπσιπε , απία παπαπί αἰΒΙ] «β απιαὈί]ης αάπι νίγ ρτιάεης δε 
{αρίεη»,ασετα Εΐ5 γἰτεμδης αἆ ἁῑμίπαπι ποτ σατα Ρτορὲ αεσεάεητετη, Ώευς αἆ 
{εταρίτ. Τουἱ ο εεπι Ροει]α παϊβ]βτατε» π]ά εΏ αἷιιά αὰπα {αρίεπεία ἵηςιπι- 
δειε.οίς δε Ῥε]ορίς ταρεας εβ εχροπεπάπς. 

ο πὠντ' ἀπὸ χεέος. Ὦ)οτ. δε Ροᾶς, ῥτο τὸ ἆωτὸ, Περετ εἴαβΐπι ἀ τὸ δε ἀντὸ, ατεϊσυ]ο 
δὲ Ρτοποπήπς,δς εχ ο. ὃξ α. ῆτ ο, ΥΕ ἵΠ Λητόα Λητὸ. Ὁπία γετὸ Εᾶς {εαπεῃς ἁιαίο 
ἀήθίαπι ἁπεῖε ὰ γοςα]ῖ, ο Επαῖς απτίεας, δε αεεεΏεις {α Ρηίσαατα (Παδατα τε- 
εταλίτας. χρέος αιξςῖι γ//µη ὰ εοπ{θαιεπεῖ {πτε]μσο Φακοίαν. 1. 214/1/8ΕΓΗ. σώντὸ 
Εέωος εοάεηε Ίπεμ/ε., Ό]γταρ. 13. Ῥτο χεέος εοπηπαιηϊἡς ἀῑεεγες χεείαν. 

ὧ, αἲ ἄφαντος. οι εοπέρίευας {Ηΐς Ῥε]ορς, ροίξᾳμαπα ὰ Ἱερτυπο ταρεις ἵα 
εσίαπι ετεηίσεμς εξ. Οπία απί βμάεητ ααρίεπεία Ξ δε αἆ εα]είῖες επσυπειτ 
εοπτςπιρ]ατίοπες, εοπ{οσεῖηπα» εοπ{ρεάχήπααμε Ποπήπαπι Εασίππε νε Ίπιτα {ς 
τος τεοῖρίαηεητ.Ίμιεας Ἑπσης. εαΡ. 24 πος γοςαῬα]απα γ{μχραε εοἀεπι {εμί, 
ἄθάντος Ελύετο ὧα' ἀνπῶν, αὖ ϱΟΥΗ1Η εοπ/ρεᾶ; επαμΗ/1. ἄπελες απτεπα εβ πρετε, γετὸ. 
Ροξείοί σέλω,α Πὰς πέλομαι, (1η. µατεὶ, Ὦ) ΟΓ.ΡΤΟ ησε). 

ακόμδοοι, Ώος Εξ ζησοωῦσες,Μαῦµαι ροξτ.ε{ὲ Ρίο ζητέω», ἐεειωῶ. Ου ἵῃ Ησηίβτα- 
εἶοπε Εὶς γίπτραεατ.Αὰς Ρτο ὀπθυμὼ νι Ο, δ. Οἴγπαρ. µαομδύων µεγάλαν αῤετα) 
Βυμῷ λαβεϊγ. ϱἩρίοΆΣ ή 72ας πα». γ{/ΣΗΣΕΙΩ ζπήπο ε0η/εφΗ. Ὀτισίπεπι ἀπεῖε ὰ µάω 
ΥΕ ωαιμάωντὸ ὀρμώμος, φεεθυμᾶμαι ομρίο,σεβίο. ἄαρ Ώ ο. Ρτο ἤχα2). Λος. 2. νετ. 
ἄγω.Εγκπε. τοάυρ].ν, Ῥτο ἔνεπε. Ιπιρετέ. νετδὶ ροξε. Φέπω, αὰς εβ ππρετατ. γε 
Οάψα Ιπϊεῖο αἴδιρα µοιἔνγαπε. Ώὲς ΗΡΙ η(α γγΩήη. χρυφᾶ Ώος.Ρτο χρύφα, Ὦ 1είεα 
Εείαπα χρυο», δὲ ἀεάπείεης ὰ κέχρυφα Ρεατ.νετΏΙ κρύσω. 

οΦογερῶν γειτόνων. Ἠνάας πιεηάαςἡ αμεΒοτες ἐβεῖε γἱείπος» ἵπ απος Ῥ]ετιπαας 
εααἲε Ππηϊάιαλνπιάς οἴπι Ἠείοά, ζλῶ δέ τε γείτονα γείτωγ, ἘΒ απτεπι Ιπη]άϊα ο 
Παξητασνί οπ1Πζς ππεεσρτείεξυς Πρ] Ρεῖις. : : 

πυθὶ ζέωσαν. Ὦ οτ.ρτο ζέεσα». (-ᾱ- εἰς ὦφωρ ζέον ἀκμμίως, Τεἶπὰς ὀκμο) Ρτο ἀκμέω, 
Όοι. δὲ τάμον. περ]εξτο αΠρππεητο Ρίο ἔταμο ΑΟοΓ.2.νετΏῖ τέρω. ἃτ σραπέζαισ 
Ροέε.ρσο σθαπέζαις. Αμθὶ δεύτατα, ἔ]ος νε εκροπί ἀεβεαξ, ἁαδίαπι ε{ε,5ε]ο]. ἔοριτα 
καὶ ωκεότατα πτεσρτείατατ : γε ἄπε ππα σπα ςαΓΠΙμπη Ρατηκπἷᾳ , αιοπίαπα, 
ἱπασίαποοῖα ἀπήβοπς, δε ἀῑβεδείοπε νἱόξαπατυπι αιχοά εἰαμεΠπππαπι», 1ά Ρο- 
Άτεππιπα εβ. Ὑεἱ µᾳ' τὸ σώμα μέλ» Φεύτεραρνε {ππε χρες , πέδες, κεφαλή. ν εἶ 
Φεύτατο ο βεβρεγωϊύα τῷ αγκιατ Ἱ, Ροΐκεα [αμσιῶπε. Ἠυης Ίοσεμαι εἴεθι Αεΐε- 
Ώας αἆ ῥτοαπάαπα {εεμηἆας πιεηίᾳς: ὃς ᾗς ἀιβετε οὗ εκροβείοπίρης Ηξίς 
Ἡτης {επεεηεῖα. Εις νετρα Ἶσςο {μπε ὅπ αὸ ἔσω κφὶ παρὼ ποῖς αῤλαίοεις αἲ δεύ- 
τεραι τράπεζα, , πολυτελῶς μεμεειμηνωλύαι , παθίησι Πήφιεος ὦ Ολυµσπο]ίκαις ο περὶ 
τῆς Τέλοπος κρεεργίας δηούμλνος : τράπεζα τ᾽ ἀμρὶ Δεύτατα. τς. Ἱ. 18 ε{ΙΑΠΗ 
αρμά απ{μος [εοεμηά αν πρ ας Γμηργμουὸ αρρατάχας , οβεπάς ΡΙνάαγΗΡ 1ρ ο- 
ὄΗΡΙΟΜΙΕΡ, ἄε οπής ΥΠ Ρε[ορὺ , ἵχᾳ Ἰοῦπεπ», ὃτο. Οπὸδά Π Ἠππε 18- 
«παποας» τὸν ἀμρὸ φεύτατα ΕΧΡοπεπαμΣ. γα εη/ {λονάκ. Ὦ. ε. εἴγως εδημηᾷ 
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Ὁ µς η ΠπρΙστο ε[ξ γρη2γρ, 0 1η ϱὐ ϱμσ ὁ μη[εγοίεπάο (εά μή. Ατήτοι. δε, Νί- 

18 ΡΕΝ ΕΡΕ ΑΕΕ 
εἰ. Έξας ορ]πίο γεηπ[ος νίάεηῖ ροβ1ε, αιία αἆ εριἶαταπι ππαρηϊῃ-. 
εεητίαπιἀίχετιπτ Ῥε]ορεπι ὰ Ταπτα]ο αρροβτωπη. ἴπ {εεμηάϊς απίεπι Πλεῃῄς. 
πος {οἶήπι ἀε[ιεαή βππια/εἆ εεῖαπα πιαση(Πςς πε ταια ἆαητητ. 

παράφρασε, ἔπῳΦ. κῶλ. 1γ. -. µετάρεχα». ο 

. κ 5” Φ . - . : αι ο. Ὃ νι ε[ξ ἐμοὶ ον ἄπερα ΊαορίάαρλοΥ Μ2ήΗ1 γετὸ αὐ άμα 

το οιαν α ο. Ξ εν καστ ειπερ, εξ ῥεἴμοπεη ΏεοΥΗήῃ 
΄ 5} ) ,. 

ος πρ ΩΕΕΡ ἆλοης- ἀθίαμαι, ἀχέρδεια λέλογλε αζτφεῖη αρρε[αγε. Α{-- 
λ ΄ ΑΔ ΄ 33 - ες -α 

Πα ἄε Ὀής ἴοαποτ, γε οωἷρα αμα χακβ2ῥΕωΣ. εἰ 3 δύ τν - [περ αὉ Ἆος., Χοχῃ 
Ε . ψ ος ΣΑ Ἕ ζσς 

γαεεπι:ας πο πια]εάίςεπία ἆρα αγ Ολυμπέσκοπεὶ ἐημα- {07711 εγεζγὺ πημ]ς-- 

ἁαπιωῦπι εαρίαπι.δαπιὈἡς σν. ἱώ Τταλος ὅτος, ἀλλὰ έρος.. ομὺά ἔφ μοι γ)- 
Σπα]εάϊχίπε {ρε ποεεῖ. 
Οπδά βαπεπι Ποαμπέ δή Ἱ άν ας μαι 22075416 Οὔπι- 
Άομοτε οπαναίαπσσαης, βής ΕΝΑ µέγῶ ολβου τε τό - Ρ5/ σαε[οάες βοπογαις-- 
Ἶϊς Ταπιαῖας.5εά ας ἑαΙ- }άΦν, χόρῳ ἀἲ Έλεν “ΖΗπ. ν [1 Τρησα]ης 
εἶτατε ντῖ πε(οαῖτ , Ἠβάαιε ἅπῳ ζῶῥοπλον . ὁ1ε, 5 εἠεηΜη εοΏήμο- 

ἅνεα ἵαρασα ἠιῤραίο τή ὁ πας ἑδρυῤμα- ο ο. 
ΔΝ 3 ε , - 

οι ος (εἶετατα γ]τος, ορ οι παεροα.ἲ. οί (ο γα 
ἔρβας σαρίά Έχυπι ἵησεης 3 αλεί μόμορῶ κεφαλα: βαλε, Σε Αιρ πμ - 
{αρεταρρεπάς , φποά εἶπι ἐνφεοσιαι ἆλατοι, 2212ΕΗ/(ΦΗοά ετρα- 
«επιοπετε επρίαξ, πες 12- 
σηεῃ ΡοΠᾷ, πιατοτε ἃτ (ο- 
εἰταάϊπε {επαρες βπσίτας, 

Ζετ Παρίτετ (4ρεταρρεπάι» γαζίάμηι }αρ:ἁρπηφέοτη (61ῃ--- 
. Ἆ . - - 

Λβεγ ὤρίεης ᾖ εαριε ἀερε[εγενὰ ζασ1γ1α αὔεγγαν. 

ἐμοὶ δὶ ἅπερα, Γιά αὐτ οἩ ἄπορργ,ἰπουῖς Ττῖς Ππῆης.Εε Ἠος ριςο ΡΓΟ ἁππο.Ἠῖς. 
εᾖμρβ» ποταπάα αὉ Ὁγε] φλε.Ετ µώχανες γε δε οὗ αἰῆς Ροξτίς ἀϊσμητητ βπαρίι- 
εἴεει ο Θεώ, ἾἩ 

γασρίµαρ}ο),Ἐχροπίε Τείς [ΤΠ] 72} }λαιεέρος, αντ Ὀλν, ἀκραή ὅ Ὑκορίίρ2»), ροπά 1ΕΙΤΩΙΗ5 ρισ222”,Η2ρωυ ϱαομλνον πὰυ γαςερος,σότ ξ1γ,ακραπὴ ἃ 
σασρος. Ιάᾳμε τεξεὸ.]δαπα ἀἰίτητ γαςείµιαργρε ᾖε[]μουὰ γιςὴρ δζ κχαῤρς αιιαΠ μῤαρ- 

/ ΄ ς ο Υ. ο 3 ας «ἶνοπι.].2.-ς.11. λέρρυται γαςείριαρλρι, ος παρεὶ τὸ Φέον Φληρὂντες αυτί. Τοση ΣΥ Πεῖμο- 
Φβ5. ΥΣ 4) ΡΓΕΣΕΥ ζρεθγήήὴ γεηΣτε ηρίέαηΣ. Γταᾶτ Μασπτα εἴγπιο]ος. πήμς. 
γοςαδυῇ Έιψπποηῦ αρειτὸ {αεῖς αὓ Ἀ. Ποτε]ς ἀπάϊσαταπι, (αυτα τῷ πεεὶ Ἡ ζώων ἆε- 
εἶατας αποάπαπα {τ Π]]ιά απῖπιαί αλα οος αῤρργ» οποά ες ρυττεάῖτις ἵτητετ τεσΓᾶΤΠΑ ἃτ ἂ-- 
παπτ πα{οισυσ,δς εα απο Πσέηπα οΏ που ἀε[ηϊς έφαγε αυαπε ά ει γῶν, ἆοπςς τειτα ρεσ[οταῖα 

Ἡπ {οἶτ Ππιρετβεῖεπα εταπιρατινηάς ἔαόξασι ἀῑεῖενι αιὰ Ρσίίςοτιιπῃ ῬΠ1]οίορΠο-- 
σηπα Φεατοτα {υπε {εσεῖ, τέσ πολυφάρρς, δς ιν ο ο σοι γάςθιµαρρς αρρεῖ]ετας:ςι. ἆ, εἴγεα τεπγεΠΒ. 
2/4πος. ααδἀ πΙΒΙ] αἰγιὰ,α1β Ιπσίανήεμα ευτεπέε. 3 ελλ 
είαμω.Ἠος ε[ὄνπόρῥω γοριαι Φὲ τοιαῦτα περὶ Θεῶν λέγεη. Ῥγο ει) οὐ εο αὐ[μη» ν/ αξ 

Ῥης 2αὔλα ἄἴεσηι.νεὶ Ππύτατ.ρτο ἀπέλομαι.ΕΒ: αυτοι ᾖδοε Ρο τας, Ῥϊεταζεπι δεθο- 
308 πιοτες ἀθείαταῃς. μπαΙτΗΓ ἀρίαμαι Ῥτο ἀπέλοωφε, Υἳ οφέςα σοι ᾗ κληερνοµία αὖ- 

4Ἠπογε αὖ ῥογεάματο. 
κέρδεια, ὈΙπάατίεππα γοςαΡι]! ᾖ ἳ | απέρόειν 1 ἳ ΒΜΗΠΙ ΡΓΟ βλαβ».Ες ο,ρτ]α.δσ κέροΡὸς [ήΕΥΗΗ 4-ᾱ. ΝοΠ. 

ἠπαγεΙναμετοβε, ΝΜοταπάα αὐπολογία εἷις πια]α ἂς Τ1]5 τος. Πητ ἀἰςεμάας 



ον αρ ο ε Ἐ 19 5 
οπία παα]εάίσος ἄαπιπαπη {εαπίσατ. Ἠπῖς τε[ροπἀεε Π]ιά Ἡαςαπ,ῖι3.ἆς δε]. εἷ- 
11. σε επί {1ος ΠΡΙ ΠεΡΗΣΖΥΕΕ Ἐβε Ῥεος 

παχαλῥεως. Ὦ πρ]ςἱ Ὦοσήτπο ρτο χαωλόρεςπαπα κε ἵπ ὦ ΥΕΤΕΙΠΕ Ρες οπΊπες {4- 
{α5εετεία ος Πα. ὃσ » 1 απαταητ.ὰ χακῶς δὲ ἀγρρέυει. 
ὃ δὲ πν αὐφ[α.Εραποἆο» αἆ {αὈπίαπι Ταατα [.πής 8νασου ὃς ἔτέμασιω[)οἵ.ρτο Ἀνη- 

ὃν ὃς ἐτέμησαν, τα συο αὐεεπα εοπ(ίτας Βοπος απεπα ὰ ΕΗ5 εεεερῖε Ταπιαίης , εκ 
ἔρπις Πἡξοτία εοἱΠίσετε σεε,Ο πηπα {οἶ ει αἆ Ώεοτηπα Ερµ]ας ε{ξ γοζατις,ὃς 
τεταπα ἀϊπίποταπα «οδη(ξίοῃε,αιοὰ ραυςἰΗμπαῖς εοπε(ηβίενε{ξ παει. ο 

Ολυύμσν σιοπῶ.Ρετίρηταββς πων Θεών, απ! ὁ εα]ο, Ῥτορβαπίς ετεάτεῖ Π1πε,εσῃ- 
οπσπι ὁ {ππηπια {ρεσμία τες Ώππποπας ἵπεμετι.Ηῖς επίπι Οἶγταρης Ρτο εαἶοας- 
αἰρίεας» α/ π]οης εἲὶ ἄε απο ἵας Ος ἀῑσίπιις: Ἠΐπο Ολύμπιο» δε Ολύμπια «ώ- 
βατ ἔλοντες ὁ ροξεῖς ἀϊσμπειτ ΏἩ.σιοσο ἐλύμπου Ίνος ε[ὲ Έφοροι σἩ οὐραἝ. 

ἄλλα γὸ.Α ΤΗ ἄϊκετιπε ρτορεες Εαεῖηι» ἵη Ῥε]ορε εὔπείβυπα,Ιστορατατα Ταπτο]ο 
Ραπᾶ.θεά α]ῑᾶ Εῖς αβτιής εαιήαπα αἰπάσᾶ ΕΕ δὲ Ἱπ{ο]επιῖᾶ, οϐ ααᾶ τεΡις {6- 

ευπά!ς νεῖ ηε[οἴμῖΕ.Τη χαταπέναι πιεταρΏοτα εξξ {ππαρτα ἃ οοσροτής Βηπιαβ! ρασες, 
εμῖης ε[ξ οἶδος «οπεσαπεσε. Νάπα νε γεηττίεη]ης εορῖα οἰδοτιπά οτηεις ἔμτσες» 
ἐπτετάυτα εποπαεμπεετάΠ εοσαπεἕητ: Ες Ποπιίπες ΠβΕΙΗ. πε οοπαχρατατῖ νε {ῃ 
Ῥτοίρειίς τεδις {ε πο εοπεϊπεαπῖ,{εἆ {ηρτα πιοάμπα εβεταπε, γηάε εαΐῃ οταμά 
ἀεεῖάπτ.Ηίπς {αρίεπεαπα παοβῖξα. ἐυτοχὼν µέτειος 1ῶ1.ἀπυχῶγ Ὁ φεόγιµος.ὃς Ἡουλε]ης. 
-Γεγγεπιαςηση Ὦ1/ς ΥΣ. 

χόθῳ ἅἲ«»αΏετατξ Βῖς Ιπεε]ῆσε ἁλαζόνέαν δε ὄγκο.ΑΌ απτεςεάξεῖ οδ{εαιιξ»:{οἷξε 
επίπι απ! {οττιπᾶ Ῥοπῖς ἔσπαιᾶ {ατητὶ εασθεπεη{οξτες εΠε.Ὑπάε [ιά Τῆςο- 
θηϊάϊ5, σίκτει τοι χόµο» ὑβει, τα) χκῷ ὄλβος ἔσοιτο. : 

Έμβηη ωρίᾳ σἰσηἰ, οὐες γὐ] ΡΥγάΗ5 αάερεν». 
ἔλη.Ε Αοι.».νοτΏί αέωνηεσ]εᾶτο θἩσπιεπτο ρτο εἶλεγ.δζ πω Ὥοτ.ρτο ἅτέω. 

τη ποχζ.βλάβηπόμα, ζημόα. παπι ἑβῥοσλο ει τσϊεξίοπεπα ἀῑςῖε, ἀμωχεωον {πε]η-- 
ἑξαζ/εμινεὶ ἑδρβολικίω [ηηη«ῥῥοπλος νος εβ Ροξεςα,α ια οἵμηίά ρεταης 
αηιΑ. Τη το» εΏὲ αὐτωγυρόα: Πα] άετη ἵξα {αρίβεηι αρρε]]ας,ααί εαι{. εἲξ } ἄτις. ταὺ 
γετὸ Ώος.ρτο Ά δε ριαροροβ ας ατηομ]ης το Παριαπόίμο. πατὴρ {5.αὔδρων τε 
Θεόγτε[υρίετ. Δ 

λίδον καρτερθ,ος εἲῖ Ἰρωργγε] µέγω.δυητ αιἲ εταάπηε Ταηταίυπα τοσα παξη- 
εαΏσπι {οἰξεῖα «]ατιήῇε, ας ἀεπιοηίΐτατε γο]υ]βε,{οἷξ εβο {σηίεῖ {εττᾷ νε] Ἱαρ:- 
ἀξναεαπε οῦ εἲ τξ εαρᾶεῖ εἴης Ιαρῖαξ.1,{οἱξ Ιππήποτς.Νᾶ ΡΗΥβΕΙ {οἶἱξ γοεατιζ- 
Ριάξ οΠειμεταπῖ,νε αραιά Απασασοτδ,δς Ευτρ]ιάξ {η Οτεβε Παιςε.Ηαε απποῖαε . 
Ἐεοπίσεσυς.}ε Άος ΠιρρΗεῖο Εεῖε-πιεπεῖοπξ Ειτίριάες,{εά οι εἶις «εαμςᾶ,ηῖ- 
σηῖτηπα Ἡπρυα {αιροτεπείαπα ἀῑςῖε. Διῤςπερυκὼς ὧςλέρρισι Ταύταλος, 

Κορυφῆς ἑάρτέλλοντα φείµιαίνων πέσθον» 
Άερι σοτᾶταιλ, τόει ποὐτίω διπίω, : 

Ὡς ὃν λέρρισγ,ότ Θες αὔβρωπος ὢ', 
Κονροσεαπέζης ἀξίωμ. έχων ἔσον, 
ΑκόλαςοΥ ἐλεγλῶσσαρ, αιδήςίω γοσο). 

ἈΠΗ] αυεεπι αἶέαά εἴ Ἱαρις 1]ε εαρῖεῖ ρετρειμὸ ἱπιπήπαας» μάπα Ίσρος αῇ: 
σι, δε Ππάπσα ρτοβοῖεπά! {π τετυπα εορπἸείοπε:αποά Παμίάεπι Βε 1βποταπ- 

1] 
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τίαπα ἀερε[]επάο»εοπεία αμαπα 

τὶποεπά,τεί]εῖς οπιΏες εοτροΠ5 

Ππουπάΐτας :ᾱς αμαπαίς αμ αμα 
εα επίπα προς πεουῖς {απιεη: 

ασηουῖε Ἐςε]εβαίτες ς, 1. 5. 

Ρ1ΕΆΣ1472 αάΐες ζἀοίογείῃ. Ὑιάε 

ΡῬΙΝΡοΑα Ἐ Τ- 
ποᾶεες ἁἰέίαιιε Παέχαπάᾶ εί,εκεά1ε αππιᾶ στα 
ψοἱρτατε», {π αιήρας γεσίατιτ πιακίπια γἷτα 

πάο αΠπιοπετο γε]ῖτ παπς ἁσεπάι {οΠεϊειιάίπεπαις 

τὰ εβί πεσεβιτας,α παπα ορΏπιὸ πιοιταᾶ οπαπᾶ 

12. Ἠπης πεσοσἰασίοπεῖ Πηοἱεβ ἠεά Ώειρ δ]ῆς 

Αα ωπο νε η εα {2 α[ῇιςαηΣ. [η ΗἱΣμάνπε [αφίεησία πηέ πα:  σμή αάεξ {α» 
Ναϊσ]. Οοπείς. αι ρἱατίρις Ίοης αδυίαπι ρενίς- 

απίεητ «θα 515 εβ σπα αἆ Ώυης Ιοεῦπα ρετΏπεης αιταΠε.Ταύπαλος αυτεπα ἀῑστις; 

απεποτς Ρἶατοπα αάα[ῖ ταλαέτατος ΠΗ/ΕΓΥΗΗΑ. 

ον 

αρεδυμᾶμαι. ξαλέη Ππαρ]εχ Ρτο εοππροΏτο ἀπεβαλέν Ώος ε[ί ἁπώσαδς. ἐυφερσωύα 

Ώου.ρτο ἐωφεραπιώνν.δὲ ἀλάται αὉ ἀλάρμαι Ροξείσο» ΡΓΟ καρτα, 
: 

εἴπνπα τεσμητ:Ες ἁμαρταύφν 3 δὲ αὔεγΥΑΤε } γία. ΤοτἝπα Ώαης Ρετίοάιιπα Πς Ρτοία 

εβειτες, αλλ΄ ἐκ ἐδωήδη ἁπολαῦσα ὃ ἐωδαιμογίαι.ἁλαζογείᾳ Ὁ µεήοίω ζημίαν ελογ,ἐπεὶ ὅ ζω 

«δν ὃ κεφαλῶς ἄμτα ΛἰδοΥ µέγαν ἀπίετησεόντγα αθεδυμάρᾶνος ἆπο ἃ κεφαλλε ἀπωσαδτ, δέ
ν - 

τοεεπι ὠλάται 1.εοπῖςετας ὃς Ατοζίις ΙΠτειρτεταη{Ης ππωρείται 

μμήπποάστερετίο. 
ε ΄ 

ϱερσυύης ἀμαρτα}- 

Φα πίρητ: {κά πη]απι μίας γετδί πρηϊΠεαΗοπει Ἡ 

παράφρασς. 

-.Οπ]α επαπι πςᾶατ, απιρτοί- 
ὅπιαυς, ααἴθας ή ἔοπεπε ίση: 
εποσια ἴτατεπι, Εαῖατας εἴερντ εἄ 
εοαᾳαΏδις ἆατετ εοπηροτο 
εἶδας :ποἨ {οἶήπα 1Ρᾳ Ἱπιροί- 
ταπι εᾗε ντ σῖταπι αταπωποίαπα 

διἱαδοτίοίατα υίσατ,οππτη ρτα - 
τες ]]ας ετες ραπας, ε{ατίεπά!, 
Πιῖοπάϊ,βαπἁ!,απατῖα 8 ἆαρίτα 

«8 (αΠεετ {αχυπι εαρῖΏ Ἱπηπη - 

πεῃς,σεά ετῖατο β Πας Ίρβας ὃς- 

1ορς., αὐ! Του15 ἵπ ἆοπιο ἵπῃ - 

πηοσιαΏτατεσι ἀεσαβαιετας, αἆ 

σιοτταῖος Ἡοπάπες, πιοτιξ ᾖπο 

τἔροτε οδἵτυτας, εξ τε]εσαξις. 

γρ ὰε αρρατοὺς απάτη ατ δαιία- 

εἴπατας οπᾶ {ε {ατᾶ 1ῆπά Ῥής 

Ση[ζῖ]5 εοποπή(αταπα ρηταυῖτ: 

Φηαἱάεπι Η]ίς οπιΏῖα υ]άεητῖ-- 

Ῥας Εῆτ εοπ{ρῖςυπτη,δζ ροζίεα 

τὶπά]εατα. Ῥοβεα γετὸ ἀεπαί- 

[ος ας πιοττα]ες Ῥε]ορ»,εἅ ατα - 

τἕ βοτεητ, ὃς πιατωτᾶ ατεο](- 
σας 

ἔει, εἰέ[ααε ποεητᾶ πίρτα Όατθα τερετες,εὔταφΊᾶ ε[ὲ πιεάίτατας,εἴ ρατατᾶ 01Ο εποπιαὔγ]ς 

ο να 3’ νά ον ο α-ά ο 5 ”᾿ λα 

ἔχει δ- ἁπάλαμο) βίο. Ἠος ο6ὲ, Φάχει 3 βίου ὤντου δ)ἠωθεκῶς µε2Αλεὺ , σεὺε ὃν ὃν ὃν τ 

/ ν πε ον εν ΄ μὰ .. . ον 

χα) ἠσιῶοι » Χ) ἅπαλλαλλα οδὺν ἑνείσκευ, πελάκήε, αάτ' ἔσ , βομδείας καὶ τέχνης τόν” 

πα, έχασε ῥπης ΥΗΩΣ ΡεΤρεςΜὸ {αῥογίο(άτη » αάκετ[ῖ» αη ΜΙΡΙ{ ΠΙΟΚΗΙ Ροβίς 

.. 

εροφὴ γ.Κώλ.ζ.. 

ἔχει ὁ ἀπάλαμον βέν 
αὥτου, ἐμτεδὸμολθού; 
μά) πειῶν τέταρτο 
σπυγογιἀδολάτωγ ὅτι κλέφσης 
ολίκεοσ συµποτος 
γέχταρ ἀμβρεσίαν τε 
δῶκεν. συ ἂφσττον 
έσω», εἰ ὃ Θεὸν 

αὐήρ τς ἑλπεπώά τι λασε- 
μὲν εεδωγ, ἆ μμαρταίε. 
τπουνεχα, δοηκαν το} 
αδαίατοι οἱ πάλι} 
ῥά πὸ ταχύ φοτµον 

αὔδις αλέρων Έθνος. 
ὤεος ὀνάῤβεμον ὁ,ὀτεφυαὸ 
Ἀάρφαί Ι μέλαν λόειον ἕ- 

βεΦ2» 
ἑτολμον ανεφεἔγτισεν γάμον, ή 

ζεγεβοραγαἑ ας πηρε] αμήΠ0 γομ
σαΗζ- 

πὸγ Ῥτο δχιοίεὶ ΡΤΟ ἀεὶ, μλνοινῶγ ὰ ροξεῖσο ϱλνωνάω γε] µὀνογέω Ιάεπι ααοά 1Π ρτοία 

παω: αμα ἆπο σεηῖ- 

αεπάφρασς. 

Βαδεξ αΗ2ΕΤΠ αμ χΙ]τσ 
εΙτγεητὲ Τ{Σ2 Ραπωεοη- 
{ἐ2εεΥ ΑΤΙΟ [ΑΠΣ 
2ΥἱζΗ5 φαν {4ὔογεῖη 
οπή βιασις Ὠεογς 
ρα ιός εὔροσοτδ. 
πιά ατε αΠπύγο[μάπιήαε. 
ἠεάετΙΣ ο 11 μόηρ ο. 

ΠΟΥ ΓΑΣ Ρο/ΣεΤΗΣ-. 

οιδάᾖ Ώεμε 1 αᾗε- 

ομ6 [ρεταξ {ΗΣεγεΦΗΡ7. 

Ρο [αε1εης ΓΑ μσητ, 

Ἰάεἶγεο ἀρηη(εΥΠΣ 8 

παν γα]ες εἰ ΓΑΤΟΣ 

αά γεν α.ἲ ἠοσειαπε 

σεη:5.1η Πογιάα αβ{ΕΡΣ 

εἴγο 0 4ΠΗΦ0 

σΓΗ1Η εἰ ΠΙΕΙΣ Η18 Σέ: 

1Πετ, 



ΘΟτΥΝτσ.ετ οι 
ἐθεγασιοη γή Πμηρηῖγεν αχ] μι ὁ αντε πα δε. Οατετὺπι ἁπάλαμος Ρεει- 
βατὶ Άωμ» ]οςί ΠρπήΠεαοηε, εκροπὶ ἀεδετ, Ιηρεγαβίίον πε]μέλαδ]ής, ει 
πμ] αττς πες ορε οδΗ(Ἡ Ροτεβς, ἄμήχανος» αὐκπάλαιος. δἱς Ψϊπς. ἠπε[ηέξαῤηε 
ΖΕ7ηΡΗΡ»Ίτεπι ϱ2ε{μαὐΗε [αγ Εϊτ εκ α. ΡΠι. δὲ παλάμη. Ἠος εξ τέχγηβοήδεια. 
γεαριά ποίξσηπι αυτΆοτεπι Οἶγπιρ.το. Θεᾷ σιὐπαλάµα. ΟΡε ἀμάήία » ὃτ Τμεος. 
πορτοῖα, βιότε παλάµαι. 124 πάπ]ομ]σνππε (ὐάια. 

ἐμπεδόμοχθον. (οπηροπίεατ ἔμπεόόμοχθος ἐκ ἔμπεδον ροξε. αἀμετο. Ῥτο απο 
εοτηΏ. ἀἶζας φαδερώς, βεβαίως, Φέωεκς , ᾖηΡΙΖΕ, εοπόἸαηΣεΥ, Ρετρεσμὸ» δε µόλθος 
ἠαδογρα7Η7ήΠά» ἀθ[ο7. ἵτααας Πρη. {πρετρεσκῷ αγ: γεΤ/ΑηΣΕΡΗ, 0πβηΤεΥ {α- 
ῥογιοβῃη. ἵταηια ΠΟΠ Ρτοβο Ατετή {επιεπεῖαπα αιή ἀεδπεῖε Ώος γοεαρυ]ηπι αἳ 
ἐμπιδέω» α΄ 1σο, νήποῖο, Ἀαπα ποὮ Ππαρῄσῖτετ ἵππυῖε απλοτονπξχαπι ΠΗΠε α-- 
ταπηθής,{εὰ Ρετρετιο ἁο[οτῖ αἀάϊδχηπα. ]ς ὃς πια]ὲ Τεοπίςεις ἁπάλαμον γετεῖς 
ἔπαῥε[ίεπη. Ἰναπα Ἱερεπάμα ΠηΠετ ασάλαμγογηος ΕΠ ἀὔαλλην. | 
ῥᾷ τειῶν πέταρτον. Απιθίσίεας γεσηπα Ιητε]Ησετε οΡοτεεατ Ταπτα]απι αμαίμος 

Ρορπί5 οὐ Ησασσα ΒΗΠΕ, τῷ πε» τῷ η » τῷ ἔργα ν 1) τῷ ἔχει ὁπὶ κεβαλῃ 
λίθου: αΏ γοτὸ εὔπῃ Ίχίοῃε ΦΗΥΡΗΟ» ὃς Τ{εγο απατευτη ἱαβοτατε.]άῖσει Ἱεάλου. 

αἰθαγώτωγ ὅτι χλέφας. Ῥηὴς ἔε[ξηπα ὃτ Ιπ{ο]εηεῖαπα ΤαηταΗ εῑσὶς Ώεος πραίής 
γε Ία Ραπαπα, 1ρβιις εαρῖεί ἱπωπαήπεπτεηα  Ἱαρίάερι ΠΗρεμάετέης, Νάπς ἃτ οὗ 
αἱπά ἀε Πέχαπα αΏπα ραπα ἱστοβαξη: » Πεπαρε οῦ ππευπα, Οἶπι εβῖπα πεξλας δε 
απαθτοῄαπι ἔυταξις Πε, τε πας ἆατεῖ «αιμα δις εοπιροτοτίραδντα 1η Ρετρε- 
ταυπα ατωπιποία: εἴῖ οἱΗσαεης, αιἠηεεῖοπι αἩμς εἰνς αἆ τποττα]ες ἆεηιο τε]ς- 
Ρατ». Ψετήπι απϊά Πε ῃος Έπττηπι αις1,Ῥείεητ Ταηα [ης αεηῤτοβαπα, ὃς πε χατ 
Ρῇς Ἀιτατης, απῖα ΠΗε τεσπα σσε]ε(ῆππα {πα βηταα δε {ιο επβιπις εοσηϊτῖο-- 
ηὶΦ ππεπεος: αα πα] ρηῖες Ἱπουπάϊας, Ο παπι αιήα Ποπαίπίρας αἷς, Μΐαις 
πυπαίπὰ εχο 15 παρετε ήπαρυπε ποὮ εαᾗῑς, Νεσε επίπι Ρτορβαπίς δε Ἡπρης 
Άτεαπα Ώεἴ ρατεξαςϊεπάα ρηταδαπε ρεῖεἳ Ἡοπαῖηςς, 

ἀλίκεοπ. Ὦ οσ]οὲ ὃς ροξεϊεὲ ρτούλιξι αἳ ἡλιξ «οκταπευς, ἔφήλιξ » ἑλικιώτης, ἐῶκε., 
Αοτ.τ. Ρτο ἔδωκεγ. ὥση Ρτο ὧκτεβ δε ε]ΠΗρβς ρταροίε. ὢ.Ἠῖς ἄφδιτογ.ρτο ἀδανασία.. 
Φέοταν Ῥτο ἐδεσῳ. ΑοΓ.2. ἔδω.νετδὶ θημι, Τεςϊρίης Ἶτες γειρο ὧσν ἄφθητον 
Νέου εκροπς ο ὧν ἀδοίατον ἀυτοὶ αὔτου ἐποίησων, Φάδης ΗΩΠΠΟΥΣΑΙΕηΣ 1ρῇ τεβάάε-- 
437 Ηωῃ. Φυπιεπάο νειριπι Τδημι ρτο σοώ» οπ]ης Πρηϊβςατ]οπίς εχεπιρ]α 
Ρατ τερετῖαο»νε ἀγαδὸν τδόνα, ῥοίμ/η οήεγε. Ἑτ τείετεπὰο αἆ Τοηταίητα θεά 
Ίεα ποἩ γιάεο {επίηπα, πατε πια]ο αἆ Απιτομοσι. ἃε πεδχας τείοττε ᾧ ὃς 
Θεο) ἀδελασίαν Ἓθηκαν. Ἠῖς επῖπι, ντ ΩΡη] ἔεευῃε 5 ἔουεραατ ΙπποσταΓτα- 
τεπα,Ο πος {ες ἵππήππε εἰγπιο]οβία; αἩ γέκταρ, ἀπὸ αἳ 71 ὃς μτείνευ, ὃς αἳ ἐμ- 
βερσία.εκ α, ρτα. ὃς βροτὸς 1ΠοΥγΑ/2. Ὑ πάς Ἱ]]πά 

14ΡΡΙΣΕΥ αὐηύγοίβα [4217 οῇ, ἐν πεᾷαγο ν]γ. 
Ν1Π Ρετ οΏ/{υτάπι Ἠγρετῥαϊοη τεέετας Ἶας νερο αἆ Ρε]ορεπι απεπι Νερτή- 
Ώμς {π εσε]ππα τοριεταῖ γεπεᾶατ παήηῄΐταταε, ὃς Πς «οπΏτιας, ὧση ἄθσατου Φέοσαρ» 
εον ὃν τουβεχα Φε Ίχω ἀδούατοι ὃτς, α-. Οπ1ύΗ» ΓΙΟΥ Σ4/ 271 εεετΑηΣ ΑΠ ΗήηΦΕΠΕ 
βοὔἵεα οὗ {εεἷως Ρ2ΣΕΥΗΗΛΗ αγ ]ες ἱογη Ρῇ ἠεί/έγκησ.Ε σας Ιεξτος. 

εἰ ὃ Θεου. ἘαΙμπεης, παιής, αυϊ Ράζαης {πα {εε]ετο Ὦ ἡ5 Ίσποῖα. Ἠτς τεζε-- 
σεπάµτη Μ]μά οπεςα Τχαρίαί , οτε ῥοεροβε εβίώ Ίήοί γἱάρηχες ας γε ζατ 

ο) 



ο 

22 ΡΙΝΏΌΑ ΓΕ 1 . 
ἔρα Ώεοςὸ πωώτῃ 3ὃ Ὠτ, πωτέ τὲ βλέπει Θεό, Ἰἀεόαιε {οραςς Τμαιες Μῆς- - 

65, πυπι Ίατετοε Ώ σος ποππο ΙπΙβὲ αδεης» τείροπά(ε» πε εορῖταης αμίάσαι, : 
Οοὰ ἀρορβεπεραια, ἁεε]ιο εκρτεβατ ΠΓασίαπι» Ερίρτ. ὃς Θεός, 

Αγδρώσεε μὲν ἴσως Ἀήσεις ὤτοπον Τ} ποίήσας» 
Ότο Οὐλήσες Ὁ Θεός ἐδὲ λογζόμλμος, Ωιοά Πς γετεῖ. 
Μογραΐες { Υέε {αέεηέ {η οπή σα πε ή» 

Ομσά ΣΕΩΜΗ ΤΕΡΗ{45 Ποη αχεΣ βοεεε Ώεο». : 
ἔλπετω, {ο ἁλπίζω Ῥοξε. Έλπομμε, ἵτεπι ἔρδων αν ἕρδω. Ῥοξε. Ρίο δράο, σαῶ, 

ἐράζομα. λασειδν. ροξε. 19η. ὃς Ὦ οτἱοὲ ρτο «ΟΠΗ. λάσεν Π1ΠΠ. Ε1Ε. λήσω ὰ λαφ- 
Βυ/ω.οςππιάάϊυπα {οαμασας Πε τεβήευί οὗ πιεζτυπα. τουώεκᾳ Ῥοξε-ρτο τέτε ειχα. 

ποωῦεν Φοοίχα ἡὸγ. Ῥαττίς {οε]ηςα Πο ριπίτατ, δίς τερες ρταυ]Παπιὸ Ἱῇ - 
πο {οἶθπι {σε]εταειπα ριπίωπε: {εά τοζαπι {απή[απα» ΗΌετος πἰπαίτυπι ῇᾳςσς 
Ἰσποππϊπῖα ποξαΠε. 9ἱ6 Ροτιίε Ταπιαίης τς Ῥεπαϊρί αἩοιϊ οὗ αππη ἆοῖες 
ΕΠΕ αοεερεις» δερτορῖες ειιπι Ημ». θεά εὖπι οβεπάλοε εἶπα » Ῥαπας {ηπη- 
ΡΗ: Ῥήμσερς ἆς Ταητα]ο: δε βΠπι αἳ αυἷα ἀταίπε Ίπ γαἶσας ἨΏοπαίπυπῃ, ας 

επίπα {1ης α[ἱεσοτίςᾶ, αν 
παχόπο]μος, ος εξ ὠκόμοςς. ἵδαπι Ποπαίηες {απ ἐρμέεο. Ψπάς Απάρμοῃ. 
τὸ ζῷν ἔκεφρερῷ ἐφημέκω.ἵ 154 [ηη]6 ο ο ΩΥΙ ΥΠ» ἀῑσι. Ὦ εἀπείσητ.ἂ παρως «ε]οη, 
δε πότµος Ροξξ.ΡΓΟ Φάνατος. : 

«3. Ῥιοροβ6ο ἕας πος ἶοςο ροῦςε, Πππαϊζας ΡΟ σοὺς. αά. Υτ αρ. Ἠοπιετ. ΤΠ. 
ο. β” ὃ ματ ἄλλες, ὃς αΏδί ρ) γλας ἐλαύγεη. δε ραὔτπα αριά αἷος Ροξτᾶς: ὅτα- 
ρυά αμτΆοτεπῃ ποβτυτα.[β μπι. Ο, 7.ΡΥΤΗ, 4.δς ο. Ἠεπη.3. οἱ Ροῦτ. το ἀμπρ. 
δε Ρἱεοπαίπαηπα Ποτα γοειῖπα σιωωγύμωνπάλη, ὃς αὖ δις, αἱ ἑαπη [ιατῖς ε{ἲ ροξᾳ», 
:αεοὺς ἐωαΐδεμο. Ώοτεβις αἆ Ταπταίυπα, πυης αἆ Ρε]ορεπα τερτεάϊῖσαχ Ῥοξτας 

εσύ Μήββοσῖαπα Ρεσ{εα στα», παττας γε παρεῖας εβ ππεάίτασα5» ὃς εασα Όεαο- 
πιᾶο ουσ εετίαπήπε εοπτεβη», δίς Ῥτοία Ρῃταβπα Ἠαπέ εακργίπΊας, ὅταν ο ὁ 

τῇ αὐθηρῷ ἡλικίᾳ λάχγαε μέλαμαιγέγειο ἄμσά ἐσκεπογ. ΟΠΑΗ1Ε γετὸ ἴπΠοτίάα «ὔ1ξε ἐά- 
Άμσο π1σγα ΕΗΣΗΤΗ εὖνς εσεγεγ. 

ἐναῤβεμο». Ῥοξε. ρτο ὀνωδὴς {ει αθηρὸε, εκ εὖ δε Ροῦς. αὔδεμον ΡΤΟ ολο 035 
γοςες {ατῖς εχρ[Πεβηῖ ετίτα Ιεχίσα. φυα). Ώος «8 ἡλικίαν. Ώος. Ρτο ουω. Ῥοξτα 

φυ» Ρ5Ο Φυσς Υ{αχραπε. μέλαν ΏΟΠΙςΏ ΡΟ Ραστιεῖρίο μελαθόμλνον» νε! ἀῑείεας 
λάχναι μέλαν 247ΕιοΥ δύς. Ρίο λώχναι µέλαμα,. Ώος ε {2πσο {ει ῥᾳ7ύᾳ 1» οῦ 

ουσια ΠΙΡΤΗΠΙ εσας πεπευπη. . 
ἐρεφο. Ώεβ]εξίο ΑμσπιεΠΕΟ ΡΥΟ ήρερον ὰ νοτὈο Ξεέφω τὸ σάέπω πες» Ωηέξ 

αποά πια]ηῖ γεσζετε {ς, αιλαι «ῴγοπο. λαπα Ρτοευ] ὰ{ε ἁπίαπε το ἐρέρω, ὃς πο 
5έρω. πα ΠβΠι 5εΠο]. {Π]μά Ρετ Ώος ἴπεσερτθσατιιτ: αποά Ριῖο ε{ε τεπποΏΏδ. 

Ναπι Ππορμσίτες» τεδτὸ ἀῑείεις Ῥατθα πιςΏΈια τεσετε:αυατε πιεταρΏοσίεο 

γετρο ποΏ ε[ξεχροπεπάμΠι, Ὁ σα 

ἐτοῖμον γάμο. Ατεϊιιο εχροπίε » αἶαστες πηρείας , μας {ροπες α4ῑδαξ. Τὰ 

το]ετατί αυίάεπα ροτεί. φεὰ παα]ίπα ἱπτερτετοτϊ Ρατασας ἨπβΡ: {εα αιμᾶ 
εοπἰμρίμπι εταῖ εμ]ηῖς ρτοροβεπι αἀπετίας ΟεποίΏσ πι ἀἁεςετεασΙσο » Ροἳτ 
αυαπι γἱείΠετ: {ει αιία ραζαζυπα εταξ {ρα ὰ Εεῖς Τη αμίδης ετατ νε {οςςΓΗΠΗ Ρίο” 

βίσατει, : 



ου με ος 
παρά θρασες, . 

Ετπίταας Ηἱρροδαπιίδτη- 
εἶγτατι ἁραττε Ίρμας ΡΙε ἆο-- 
Σηῖπο οθείπετς, Ιἀεόσαε Ίχε- 
Ρτππῇ ορξιπιρ]οταπήτ, δοίσπι 
αητεπ;αἆ ππατε ποᾶ {ερου- 
εα]ῑτ Ώεάπησπε Π]απῃ σταιήτες 
Ἱρβτερεητεσι, ἔετσιάεητς 1πά- 
βπεπο Ιπε]ασιαήε Ο 0Η οιϊάετα 
Σμςο Ξετὲ 4ἆ ρεάες αρραταε. 
Έσπι εογΗ{ο Ῥε]ορξ εοπεερτῖς 
γεσβίς ρτεςες ἔαπάϊε,Ασε ς- 
Ρίαπε, ατα γεπεῖς ες απηατος, 
δεαπιατοτίρυς αΗΒῖ ρτα{ετεῖτα 
Ἡιρροάατρίατα αποθτεητῖ , 6 - 
τες. Οεποσηα! «τεατη Ἠρβαπι, 
αποπήπαςτης γίηςαε Ἱπιρεάι. 
Με απτετα «πττα γεἰοςΙππιο 
πεξᾶυπι ἵπ Ἐμάϊς ροΠεΠβοπςσα 
εἰεάπεἴτο, τιβαΏεππαηα γάτο 
Σία; αάπιοπετο. απ) ρτοβισα- 
εἰς ἴαπι ττεάεςῖπι ντ, δα 
τοε],παρτίας εἴας ρτοτε]ατ. 

Τἴισυτα Ὦ) οσἶσι]ς σεπίεῖαης Ρτο Πισώτου, ἃ Τισάτις 
Οεποπια1. Είς, τε Ἐτίεβης µαθεπε {ςπο]ία, 
Βοαησπι», πα] ΐσις τίτο ἶοσατε νε][]εε 
Ρ{οιοςαῦαςρεστι ςε]ετεῖπαο ἔτεεις, Ἐ οετις ἵεα 
Ίτα εετέαπηεὮ Ιπβεπσνας. τοσο 

-αβτισρ. Κώλ» /ζ. 

Ἠισώτα παρα σαποὲς εὐ- 
εδζον Ισποδάμειαν 
Αεδέμδυ. ἄγγα ο Ελδὼν 

ω εν -” “ο. 
πολιᾶς αλος οἷος ο) ορφιῷ 

ἄπυεν βαρύκτυπο, 
ευπείαμγαν. ὃ ο ἄν 

παρ πο) 9ᾳ6Φὸν Φάνη. 
τῷ ϱἳς εἶπε. φίλι- : 
α ὅρρα Ἑυσρίας, ἂν εἴπ 
ΤΠοσείσαον ἓς χαειν 
σέλλεσαε, σέδασον ἔγλος 

ος - 2. 
Όὔομας αλκεον, 

ἐμὲ αἳ οπὶ παχυτά- 
των σπυρευσον αὐκάτων 
ἐς ΑλΗ., κεστει Ὦ πέλασογ” 
ἐπεὶ πεεῖς 7ε χὶ δές αὐδεαε ὁ- 

λέσης 

"ἐρντας, αὐ αβάλλεπομ γάμου 
γ1ογ1ά αάεοµε τ Γη ήρη 1ή7ετ]εὔ ὁ εγεάεείη γἰγό απηησίῥης, ἀ/[εγ; παρσίας 

1. 23 
μετόρρασς. 

γε Ρα Ρήγε 
ΜογεαηΠΗβροάσσ” 
ΔΑΦεγες. 6ὖπι 4{οη: 
ΕΙΠΕ ΡτοΡε ρΗπε 
127 (Ομ 1η μοᾶε, 
2704ή1ὐμχ στα ίσε 
[περεησα, σγάρηχε 
{676 Νερεωπᾶ, 
Ἡτερμζεπ{ρῇ αάρε- 
αι [ετὲ αρραγή}. μὲ 
Πμιάρη Ῥε[ορς ῥλλη}. 
δὲ αγά [μή ὅσα 
ΤέΠΕΥΡ Νερο ης 
4 σΤΑΣΙΑ1Η» ἆσε 17η-- 
Ρεώ ῥαβ ην ΟΕποπαὲ 
«7έατη.4ε α1ζεη; 11 
γε[οΏβι να σγε 
εγίόης μά Ες 

Ρο Ηίσηςβασλει: ρετρῄταβῖς 
Οἶπα ΠΠαπη απἹατεε οὗ ἔοτπις ρτς- 

5 ΟΙΠΠΕς εἰς ρτοςος αἆ ουσ{ή5 «ΕἵζΑΠΙΕΗ 
απε {ε ὰ πεπαίπε {πρεσατί Ροῄε, 

αϊάεπα εοπςςάεδραε” γε Ἠπρροάθπαίαπα {1ο επστα γεµετεε, ὃς εισ{α Ρίτα ες. Τρίε γετὸ ὰ εετδο {εαπεῃς. Ποβάτπσπε πιαπυ εεπεπς)ᾳπαπάο ῥτοευπα εταε Ρεσεετῖεησης , 6 
εἶερατ. Ἠος ἵτα {ε Παδιϊβς εεβαπε 
εἴεορο. Ὑεάς δε Ἐντιρίά. {ᾳ Ταυτῖς, 

Ξοδοξο Ἰππεσσµειαγ. Ἠος εβ ον 
τγτβοξ. Πας δε Ηρροάαπιε 3. 
Αποβηαςι εστία Ῥνπτλοϊ νκοτ. 
Σω Ροξτίς νΠβεοΏβσπιο. 

ζ 

Παΐζο ττοπ/{αετδετατηπα Ἱπτοτα-- 
ὕς Αροβοπή γετβ] αμος {π {εαυεπΏίρις: 
γιά ὃς Τ.πεἱσπατη ἵη ΟΠατϊάσπιο. 

ἔαν ἀγαδέωι ἔχευσα». ἩἨρροάρτηία τπατοτ Βὴτ Έπ-- 
(σεοτσ.άῑείτητ.δῖς αρρε]οτα εβ Βτήει Εἶνα,οἷ]α 
χεΦέμν Ίομ. Ώος.δεΡοξε, Ρτο βέδεο ᾖαῤεγρ ὃ -ᾱ-- 

ὀγχ « ἐλδὼν Ο]α οπυβίμτη ΓΕΓΗ ππασρατηπα(νΣ {οήῤ2Ηγ Έ1ςεγο.)ὰ Ώ ή ἵπα-- Σαοσεοᾗοιις ΡΕπεῖρία ἁπειπέης, ἄπε αμ! δας ἀρεπάϊ πο {μπε εβριεπἆα ρείπιος-- αῑα: απεθΓ ατα «τη ΟΕΏοτη ο πιαπηπαςοπ/εταε Ῥε]ορς , εἰ Ρεπειο]επτῖαπχ ΠιρρΙσϊ Ῥτεεεβείοηε άδι ςοπςῖ]]ρε, 
]αςαιίο αὉ «ο {6 απιατῖ {ζἶερος, 

Άς Χερτµπμπι ροβἡς αμὰπι αἱ ισα «οπηρε]-- 

πολιας αλος οἷος ὦνὄρργα. Έα νειρα Έτος ΠΟΙΑΕΙΙ ἆρπας ετειπ[βαπεῖας «ο-- ππερε]οςρεσίοπα, Γεπαροσίς, Τοεῖ,ουμπι αἁπιατε νεπίε αυ] ]οςίς οἱ» γῖ-- ἈειαταρΏοτ» Παυΐάεπι Ώεἴτηαηίηϊ ορεπι Ἱπιρ]οιαβας, Ῥετίοπῷ,α παπι πεπαῖ-- 

ος Με 



τας. Ρικ κατ 
παπι {66µπα ἀμεῖε, απία ρτεσες ζμτο πεε

οβαεα εβ {ο]εμάο. Οποά ἡ ρου 

βπιηπι εχρεήαπεης απ γεηπα Ώ εμπη ποΓαΠζ.
 Τεπαροτσί5, απ μπα ποδεπιε[ἰρίς 

Ροεἦς αμᾶπι ὥθπητυπι αμα ποᾶχο β]εητ ὅς α
πϊείεαπε οπιπία: Έμπι αΙ η τες 

πεῦσίς παἶ]α γε]ας ἱπτετάία οςμ]!5 οὐ]
εόγα {ε[ε οβεσυαῖ, σα πιεηπᾶς ἀῑτεπτίο- 

πεια 1η οζατίοπς {πρήπαής ποσε[ατίαπι ΑΠΕΙΤΑΠΙ. πολιας Ώῖς {αταίς ΡΙΟ λυλάς, 

Ώος. ὄρφνα ΡΙΟ 9ΕΦ/. 
Ναπι πολλα βάλασα, ἀῑσίαις αιία εξὲ λευκὴ ὰὶ τον ἀφθ)- 

Ῥοῦς. Υοεαῦ. Πο αρρείἸατατ νά, ἀπὸ ξέρω ΜέδΤΟ γηᾶς ὁεοφὴ δε Ῥἰεοπαίπιο 

αξη, ὀρόφνμ. ἀείπάε {γπεορε ὄρφυη - Καπιίη ποᾶχε, {απα ςοἶἷος γηι!5 {πεί τεστ», 

εεπουτίίαπε τεριπεως οπιπία. ὄρργη πα ϱρέντονως αρρε[αεις 
πο». ὀρφνὴ ὀξντοως 

οὐ/ζμγα. αὖ αἀεξχιο ὀεφγὸς. 
. 

ἄπνυ 3. Ρεσί. Ππς. ἵπαρετε. Ώος.
 ὅζ ροξε, Ρίο πυω. Όος. ὃς ροξῖ. εἲ απύω. 

οοππ), ἠπύω, δωιὸ, ὀπιφλῶρίοφμοτ, νεο» Π(0Ε0- Εὶε αὐ ἔπω γετ/ο «- 11 3. ὃξ 

ζω. Ἠαῦες Ἆος τετδυπαι Οἶσπιρ. 5: Ργά, 
Ῥ]εοπαβπο «ὥν. γι ἆ σλίθω» ϱλη 

2. 5. ὃς το. 
ς 

΄ κ ον - ρεεες . 1ης ς 

βαρύκτυπον. ος 68: βαριὺ ατύπον ποίῶντα. Του δε Νερεμπο Ρίορσσα ερΙηετοςν 

ΠΠ, αία τοπίετά ϱταμεπι {οπυπι εάτε» Ππϊς,απία 
Έτερίει ασ πασμσῃ Πες. 

Τάεπι εεϊθιήτας Μερεμπο, επι. εὐτειαραν-αυτοσα Ῥες αὐτωνυμίαν Υοςᾶῖ Ίε- - 

ρμαπα γξ 1η {αρετίοτίοις ἀγλαοτείαραν. 
Δ 

παρ Μετί εαιία Ῥίο σαθᾷ ἕξ ράνη Ῥτο ἔφαίη 3.65. 

θαώομαι. 
ο 

πῷ ϱδὸ ἔτε Ἰδἠπήτυπι Νερειπο» δε εῇ ατεἰευ]. Ίοεο Ρτοποιηΐη. σούτω ουσ ο 

αυτετη ροῇεῖ, εἩς ποῦ ψεπετῖς ροεὴς αὰπα Νερευπί ορειι ἱπαρίοσετ Βάο,νὈί - 

«ς οοπ/ησίο ασῖεητ. Κείροπἀεβο»ααία πο
 τᾶπι αττε » αμαπι Ματτς Ρειᾶρεα-Ὁ 

ἆα τες οταε. Υεπετεπι επῖπι τσπεύπι ἱπηρΙοταπ ΑΠΙΑΕΟΓΕΣ 2 άΙΗΏ ΡιεΙα τα 

εαπι αἴτα ΕΌ1 εοπείΠατε «ΟΠΟΠΓΙΣ. σεά αἆ Ρο επά ατα Ηιρροάβπάα ποιο 

πηε[ίεα Πησιια οιήριάς εοτ ετας ΕΓαΓ νυἱηεταπάπαι : {εά απεο Παίζα πιηετομς 

Ραιτῖς εἶις εοπξοάΙςεπάαπα ρεξξη»:ποπ ἆοΠΟ
ζΗΠΙ ἀκμῷ {εὰ αἵπιοζαπα αἴχμλτει- 

ταπάηπι πεσοξίαπι. Τάζτοο Ώειαι Ἠπης οτε σπαάπι ἃὶ απο απιαὈατάσ» πο”. 

«αίνεροτε εααῖ ῥήίπαηπα 1ΡΠΕΠΕΟΓΕΙΗ 5 δε εσας Ροτίεππηπι αστατοσει τν 

αιήδης αἆ Ἆος ορια» {αίςερτΙπ:, ορΏ5 βαῦ-ρατ. 
ο. 

Φιλια ἄθεα κυσεία.. Ἠος «β. «εοσριλὴ δρα τὴς Αφερσότης. Τοτα τεσπα Ρεταδς ε[ξ 

Ροξάε2»( παπι ᾷε τοδάϊε Τεϊςνπίας. Αγε ὦ Πόσειῶν » εαὺ ἄρεετι ὧσι τοὶ Φεοσφλὸ 2268 8 

ΑἈφοροζτης αἰοέρητον, «ποΐησον τὸ ἔγλος 3Ὁ Οἰνομάου τὸ σιδηεριῶ
  ἓμὲ ὃ ἐπὶ παλυτάτουα”. 

µατος παράπεµήον εἲς τὼ Ἠλη » την ὃ ἔνωσου. ὙΕΠΗ5Ρες ἀῤτογομασιάν ἀῑατας 

ογργαν ἆ Ορτο {Ρᾷ Ώκτα. υπὰς Ἠοτας. δίε2ε ὤμαβοσεης ορ71- Ῥιοίαας 

δτΟ}ΡΥΗ, 
: κ 

Ποσεέθκον Ὑοεαξ. ΡεΟ Πόσιόη ὰ Ροξε. Ποσειδέων ΡΙΟ ΤΤοσειδὸ). πέλλεπ Ρο. 

το 6ΟΠΗΙΠ. ὑφαῤχει, ἠνετα» Ὁ)ιὰ τέλλοµαι» ΟΥἱ6Υ 20.4 ΕΧΊ/Ρο. σεδασον πος εἰς 

-χατάοε. Ὁ οτ.ΡτΟο πέδισον. ππυρεταξ.πιοΔ.ΑΟΓ. ἐπέδυσα ἁ νετδο πεδάω. τὰ. 

ἔγπος. Ἡαίταπα ὁν, σολακέσιως ποιαίπας, «9Ο απδά εἶναι ουσίας ἐπήτίαπα ἆ Βαμάο. 

ΟΙσάε, ἄπεπα αά Τβπαιυσα ΟοΗπεαίαειπι εἴςε νοἰμίοε, 1Ρίε ευΙἩ αἴτα 

ἁτοτσο ευστεΏς» ἵπ ουττα ρτοςεσι {εαπείεας» ὃξ [Πε ὰ τειρο εοπαρτολεπίαα. 

Ερῃνῄρετες. ἔμἃ 

Αοτ. 2. ραβνεοὰ 

ών 
λα ο 

ον 



ο ΕΜ Θ1Ρ Έ ΓΕ στ ος 
ἔμε αἲ ὁπὶ παχυτάτων. ίνες γ]τίδιις , αστηι θπαῖς ορροπεπάἀ.. Ιάείτοο Ῥε]ορς 

εἶπι {είτες Οεποπιαυπα απασαος Ώοδετε ρεπὶςἤππιος εαµος εκ γεπίοτηπι 
ατῃ ετθατο», Ῥβ]]απι, Ἀτρίππαπι » Όεγοπ ὃς Αοτατοπογε]ος πιο ᾳπἲοαπε 
Ροΐξυ]αε. Ἐβξ αμτεπη επα]ἶάσε πηπιετί ΡΓΟ αλωτάτου αῤματος. 

πόρευσον, ἵπωρεταξ. ΑΟΓ. 1. ἐπέρευσα. ὰ πορένω.Ωποά ῥετ ἀγαγῶν ὃς πέµχαι εκρ]ῖςατ 
Ἠείγεβίας,όμῶρμίστον ΣΥ αῇεῖον ἔτάη/ηεὐο. Άλω 1ος. το Ἠλυ. κεάτος ΡοξΕ. ρζο 
ἥκη. ντ ΑΏΕὲ κράτει φρσέωέε. -ο ” 

ἐπε) σεῖς καὶ δικα. Ώας εἰὶ Ῥε]ορίς ροεῖτ]οπῖς απολογία, αμα ποῦ εκίσιιατη ᾖα- 
δεῖς γή ἀεβει ο Βεδχεπάσι Νερτιπί απἰταππι; οὗ ἐπάϊσηεατε Εαξξίουῖο {1- 
Φίσπηπι εξ Ορποἵπαπα τος οσεἰᾧηᾖε γΊτος: δε αν ααιίτοτε ρεεῖεἰοπῖς, αιμα ᾱ- 
σήυπη εἴξ, γε ταπάεπα αξἰσμῖς πηρεῖας εοπ{εαμαξωτ, απας Η]ε Ρες ποφπίαπι ἅπ- 
Έετε. ἵδαπι απαπαΐς οταςμ]ο ἀϊσετεσητ πιοπῖτη5.» ἔοτε ντ ἃ Εεπετο οεεϊἀετεευς. 
Ιάεόσιε Β[ίατα πη]Η γίτο Ίοεατε νε]]ος: ποπηπ[ῇ εαπαεὮ εκ Ώππθητ Ώος ἆς οτᾶ- 
εὐἱο, Ες αΏ Όεποπιαο {αρροβταπα» γερτοςο» ῥτοροῄτο εετιαπηίΏέ ἀετετ- 
τεπάο » αμαπα απιαΌαέ {ρίε ἔοτιπα ρα ἑαπεήΏπηαπι Πίστη. πεπηπί εοπεεάετετ. 
Τπεδεσίπα 2πτεπα Ρτοςο5 ἰπεετεπαίς, αμοτσῃ Πας {πΏτ ποπαῖπα. Μείταηες,Η{ρ- 
Ῥοτβοις» Ῥε]ορς ΟρυπᾶΗ5, Αεασπαη» Εμτγπαασβης., Ετγ]οε]ας, Ἀπτοπιε- 
ἆοη, Ταῇ.ς, Ολαἱεομ, Σσίοτουης, Αἱερτπης, ΑΕξοπιαςῃς, (τοσα]ις: σιο- 
Εηπο-σαρίαδης Ματεί τεπαρ]άπα εοπάϊεασης ετας. ΑΠ] τς. α]1] 6. ταητήπα επΏπις- 
σπε. Τὰ Ο ταςῖς Τμτεπίς 13. ἀῑομησας Πέουε ὃ σρεῖς καὶ δέκα αδεως τετάρτῳ αἲ ἄυτες 
πεσαάδη.ρἶυτα γ]άε αρ. 5εβο]. ὃς ἸΝατα]. (οπής. 

παράφρασς. 
Ὁετιὸ ρεσῖεα]ητη πιασωυπι 

ππασηο ρτἄπταπι απΊριο νιτᾶ 
Ῥοίζα]ατ. Οἶπι απτειη {εππε], 
Ἀετας, οεγας, βτ ευϊαῖς πνο- 
ἀἰεπάνπι: φπῖς σεπετο[ας απ - 
σηᾶς τὸ πααΠετες ρεευ]οίας 
ασστεά!. 1πἩ(α; ατατε πηεάϊα 
Ὀεειτηδετε, απάτη τετ εχ]- 
σηῖασυπᾳ εχρετιξ νίτατῃ οἆ{ε- 
ἆήππη ἱπσ]οτῖαπη Ῥχοσοσασςε, 
ἑταβχδα, τοἆ]ο {5 πιαςετατε» 
Ό πατε Ώος εεπτατωξ ρτο σἱο- 
ποβς Ἡϊρροδαιλία παρώ]ς 
Εοστῖτος {αρασο, Πεὲτ αἷςα τ-- 
Ἑετταπῃ Τανετὸ στατᾶ ευευτᾶ 
πηρετητί γε]. δίς Ῥτεσαεις 
εΏι πες Ιη{εςΠ Επῑε αποά το- 

"Βααπε:{εά Ώεις 1]απι ἅοποχε 
εὐπιη]ατατας., ἀφεάττ Ιπαπτατ 
εἩστηση, δε πάεξαΗσαβι]ες ς- 
αποςτεπιοπῖ Ἱπωχῖς, 

΄ 4 

ἔσω. «Χώλ. -Ιγ. 
θυγοβός- ὁ μέγας Ἀκὴδυ- 

ο σα 
γοςαγαλκ/ ἕ ϱὰ- 

/ . ω ο 

πα λεμβαγει, θαγεΦ-σι οἷση 

ανάγκα» 
ο »/ ας ώς 

τ κε τς αἰώνυμον Ὕηρος ὁν 
σκότῳ ον 

ων σ σον ε 

χαφήμλνος Έφοι άτα, αἃ- 
μν ΄ 

που τον 

ζαλὼν ἄμμορος; ἀλλ ἐμοὶ μλρ 
ε Ν 

έποσ 
ος ἃ ε ΄ . κ. ἄθλος γε νσοκεισεπαι” σὺ Ὁ 

Φραξη φίλαν δίοδοι. 
αν σι» 
Ὡς Έγγεπε)"κσὶ ᾱ- 

, ο θιο, σα» τς Άροντοις ἐφώατ ὧν ἐπεσ-- 
ο. ὃ μυ ἀγαλλων Θεὸς, 
Ξ : ' ο αν 
Εωχεν δίρροΥ χξυστου ο) πτέροι- . 

7 δρ : 9 ὃ 
συ τ αχαμωπαςίσσες. 

µετάφρρσε, -- 
δια. Μίασηηηο 2η 

ετσι ηῤοίτει γίγή. 
ποπ απ. Μον] ση-- 
Ζει (151 πεερβε,Ηγ ᾱ- 
μή ες Η 15 Ισηοδή{ε {2- 
ταση 1 σεπεύγρ «εάρης 
(ασεγες [γηέγα ΤεΤΗΤΙ ο0-- 

τ 211 ΡΥΑΩΙάΤΑΥΗΗΡΕΧ-- 

.ὸ 

ες ὁ δε 11111 014 ος - 
3: 

εεγσα”εξ (101217 νε- 
7ὸ -πεησκήι σγάσηι ἆᾳ. 
51 ἀλλ ΓπρᾷΙΥγΙΣ α Σἰ- 
σ4τεγζᾳ. Βηπεεημη ἆε-- 
«ῶγαης Ῥειμ. θά εμγ- 

{11 ΗΕ, ὅ 1 αὖς 

{άε[ρ ος ού ο. 

ς ο αντ 2 νε. λω ρ  ην σ. ς ο μέγας Ὢ κἠόωυος, Ἡ εδχὲ ΤτίςΠΙπῖης οχροβί:,τὸ ὥρα7 ία 2ο ᾧ µεγας δη ώς 

Ἠεζοσί1ᾳ 1 ζμ0 λάσπη ἠπέβ βεγια μη. Ότα εἶατο οπτεπη εξ {επτεπήα ὁε ξοτεῖ- 
Επ Ἴπς: ἆς αυα Ατηζοτείες ἵῃ ἤοτο ἆς νἱτεμεῖδας, «ια Ρυῖς Ίοςο αιια άταπε, Αγ: 

΄ : .» ντ ο , ν.δ αν 5 ρε - 
αρείας Ἐ τὸ Φυσέκπλνκτου εἶναι ὑσὲ όξων σεὲς ὃ θάγασογ.λ) το ού.αρσυ εἴγαι.Χ/εὐτολ μή 



26 ΟΗΡΤΝΟ ΑΕ 1 
στὸ; τὸν κωδωός». καὶ τὸ μᾶλλον αἱεεὃς τεδγάναι χφλῶς, ἡ αἰαρῶς διασωθίὠαι, καὶ το 
γίκης αἴπον εἶναι ΕΟΥΕΙΓΜ4Η1 ο ποοπεκ/μπη ὃὶ πιοΥγὸ 1πεηΙῥιρό ση ΑΗ{εῦ» ὁη Πηα{ρ» 
ὀ υπεγεριέήη αά ρεγ]οµ]α εβε:ό πια /{ε ῥομε[1ὲ ΠηρΥ{ (ότι ΕΗΥΡΙΣΕΥ {27Η ὁ Ἡ 
ὥογια ο/η ΡΓεύεγε. 

ἄναλλη- Ἠος ε[ὲ αθανὸ, ΦΗλὸν, ὁ γυναῖον.Εὶς ἵνας νοχ,ροδείς πιακὶδὲ Σαλί» 
Ἠδοεχ α Ρ]εοπα/ππο αἲ γ.δς αλκὴ ΥἱΦ. αλαλχεία. ἀδέγεια. δε λαμβάνει.Ι. Φέτα. 

θαγεύ οἵ σι αλαγκα. ἨΒες][]σὶτ οπηηες Ποπηίης», αμοσηπη {εη]ὴς ὀεγΗ5 γεματύτ 
υπ, Ἠαης 11 {εητεη(ίαπη Ῥ]ατο τὲν ἀγαδὲς αὔδεος βίν μὴ μαχρΏ, ἀλλὰ λαραρς ον 

Φω,ὃς θορβος] 1η Αίαςς, } καλῶς ζλγ, ἡ καλῶς τεθυηκέγαι Ἔ ὁν εὐγοῦ Ελ, Ἠτας {άν 
πεερβί{ 3. Οἀ.τ. (ας. Ἡοτας. 

; σ κε πε. Ἠλαά πε, Πάφα]ε Τε Ιπίας,αμοά Ιπβπϊτὸ ἀῑεῖτωσργίπι Ώαῦες Ρἱυτο 5. 

αγάγκα Τ) οτὶςὲ ῬΤΟ αἰάγκη, αλώγυμο Ἡ. 6, αδοξον. οψομλος ει πίκοι καὶ καταλαλάσε»ε. 
9εο]. ἀμτοπι αζθιαπι ρτο ραΠτηο [απαῖ ποξατ {ς. ἔφοισο. αποπίασα ας ΠΟΠ 
ὄψει Ίάεργας {επι {εὰ αὖ 90 Ἑψετω ΙΑΓΕΤΑΣΗΥ. Νετουπι απεεπα ενω Ατεϊςὸ 
Έοσππατις Ῥτο οἴτεμπβεχο ἑψέω. Μεταρ]ιοτιοὲ Εὶς γίατρατας» αἩ 15 {απαρταπα 
ατα εοααµπεις δὲ εὔκαπτυς,αποζυπα ρτοϊπάε Πποςυς αρίαπτιτ. μάτο».Ὦ οτῖςὲ 
Ῥ{ο µάτόω «ΟΠΠΙΗ. σχότῳ Ἆος εβ, ἀφαγεία. ἃ) αθοξίᾳ. ΜειαρΏοίο,. ὰ τεπεστῖς πΠο-- 

ὁίς , ἴπ απήδης Ἱποοσπίτα {πε οπιηία. ἄμμορρε Ροξε. ρτο ἀμέτοχος. εί ΟΡΡΟΣ. 
ἔμμορον. δεπεεπεῖαπι Εοζατη Ῥτοία {ς εβετας,νι τεξχὸ ςς]ο]. Εν 5 τοῖς αὐθρώπυς εξ 

οὐαγηνε τὸ Ἀαγεῦ, 2ὰ π σύ τν ἄθοξον τὸ γε ὁ ἀοέια καὶ ἀφανεία καφεζόρδνος » τήύκα 
κι χαταβαλίσκ» παρτῶγ τ΄ καλών αμέτοχος νσαρχων» : 
Αλ’ ἐμοὶ αν. Κεδὲ Πετοάοτυς, μεγάλα ρήγματα μεγάλοισιν πινερυοιση ἔδέλει κα 

ὠρξιδαι, Ἡος {αςἩ Ῥε]ορς , εοπίηρίη αγάπηπατ ΗΠρροάσπήα νῖτα {μα ἁπε- 

παῖης απδε. ΕΕ απεεπη ἴΠ Ἶ]ς {γητοπαία,οια αὐτυτηρίε ατσυπιεπιατίοηεπα» Πε 
εοπε]ηἆςῃ». Ι6ίτατ Ρατ εβὶ ντ Ἆος {η εΙρίαπα. . 
ὑπομείσεται. Ευτγ.ππεά.γειδ ὑπόκειραι./:ὁρο»/4ΡρομΟΥ. Τταπβ]ατᾶ αὉ Ἡ5 αιὰ οπ5 

ασιοά {ὔΌειητ, δὲ ἵη Ώμππετος {αρ]ατῆ ἔετμητ.Ρτοῖπάε Ηῖς εξ Ώγραβασε» Ρο 

αλλ΄ ἐγὼ μὴᾳ τότῳ τῷ ὤλλῳ ὑποχείσομαι. ἵ. τον ἓ' ἆθλον ὑσοώνω.Οἁγή. |. τή, Νπος-. 
τεπι {βῖτατ Ἰπρ]οτία γῖτα απτεροπε. Οοπιτὰ αιὰπα Αεβῑϊ]ες αριά Ηοππεσπῃ 
απί αΏ εντ {Ε πια]]ο Ἱπο]οτίαπη γῖεατη αριιἀ Ππρετος ἄσετε » απᾶπι αριά πέςτος. 
τεκ εῇΠε. Όια ἂε τε γ]άς {εββαυαχ Γ Ιαἱοσιπι αρυά Παιείαπυπι  ἆθλον ὧσος έμαι, 
ὀϊσα Ρἱητατςῇ. ἵα ατα. ο : 

τὸ 3 ράξη θίλαν ὀφω, Ίος αἴὲ, δίδα ἀρπίβαση ωράξεως φροσοιλῇ.(ηητ Ὦ οτῖςα τὸ ΡῖΟ. 
συ. ρίλαν Ῥτο οἰλίω » δε δίδω Ρτοδίδε ιιοᾷ ὰ διόόω Εοσιπατατ, Ἱππρετας. εξ ἷ-- 
ρειε. ΟΟΠ1ΠΗ. δίνη «ᾱς Οἶγπιρ. 7.δίδω χάθεν. Ἐ]ράξις αμαπαπάοείὲξ (6η: ευ ή” 
215 Ἴογρωνα, Βις ἐωφραρία ης ὀνσπεαγία γε ἵη Αίασε δορίιιὰ ὧδα τω σἱὼ ανά 
ἔωταῖε γοςαβα]μπη μέσον. : ο ος 4 

ὧν Ἐφεσω. Ἠος Εβ, ὅτως ἔπε ΕΒ συμπέρασμα»ςοπε]μ{ο ρτεευπα Ῥε]ορί5»δί αν 
{εσιεητία τγαηβτ]ο. . 

2 

ο] ”- ΄ ο) αν . ς 

ο. καὶ ἀκραύτοι, Νοτα αλτίπτωσι.. Νάπα τὸ ἐράσρομα τερίς σεξ. εὔ5Ο ἀλσεα: 

άαπι ΕΓὰί ἄκραντων ἔπῶν. Ῥοξε. εβ ὤχραντος ρτο ος : ἀτόλεοςν α τε, 

Ὦο Ῥοξίιςο. κρα/ῳ ν σος . ο δα - 
Ῥοστιςο. χραµω » το τελέω ρεγῇεῖο : ὧν, Ὦ οτἰςὸ Ῥτο εωῦ δε ἔπιο τας. 

εασία Ῥτο ἔπεα, 



οι Όμρσοε τι ρη 
αγαάλλω Ώος ε[ε πιμῶ», ὃς χοσµὀγ. Ῥοξ:. ε{ί ἀγάλλω. οἰ]ής ρα. εξ ὤγάλλομα. Ἐ-- ἴνπιοη εξ Ρετεπάπτη αἳ ἄγαν δε ἄλλεμαι. (ῶ]ζοεν/γο» σον. ας 
ὀέφερν λεύσεον. Ῥιτα ΠΟΠ αΙ{Ο {αἐυπανήεά ἀεαιτατητα, αἆ ἄεειις δὲ πιασηίἩ- 

εεΏΠασα, αιιαίες {ιης πῃασπαϊηπα «µσζ5, οή οπιβίο αὰπα τα]ξης {ρ]επάότοτα Ώαῦεης, λεύστος, 4ο βρρτο ἱπβρη!, ὃς εκΙπιίο [αρε ν[πτρατας, γε λςυσὸ αφερδίτη. 
αΠερεῖση. Ῥοξε, ἃτ τοῃ. Ρίο περρῖς. Αίας Ιπτε[]έσε, ἀεχεταπι ὃς ἱαπαπτ τεπιοηῖς, 

ει οἱσαπειτ εσμῖ νι πε επσταῖ {ρβέατ αἱατηπα, αὐέδας Πεανε]οσῖεετ τα πατητ ντ Υο]ατε ν]άξατης, δΐς ἱζα ἴη παιήθιις σε νοςβητ: γταρ. Ηεῄ[οὰ. ἴῃ Ἐτρ. γνὸς Ἄερα.δε αραἀ Ἠθπιος, ἐρτμὰ, τά τεστερα Ψκόσὶ πέλογτω. Ἐεηεά {4007 αἷα παιδι. 
ἀχόκωτε.. ος εἰὲ κ χοπιῶντας » ἀλόσες  ἀκοπιάσες. {ή ε[είος.Ῥοξε. «λλμας νι Ἡς- 
Ποάο ἀῑςίτατ ἄχωμας ἄλιος.δε ἀχόματος εχα. ΡΕ. δτ χάωο ζάῤογο. Τωπαῖς εεῖαπα 
βηΠε παλωτάτες. ϱϱ/ΕγΥΗΟ:. Ἑε-ααπεΡείορεπι ὰ Ν. ερτηπο εισεῦπα βεεερΠερρεῖ- 
πχήπιαυε εἶας νβππα ἀοσιάτε, νε εα αι Ῥε[ετορ]ομ. Ηἰς Ποῃ οπήττεπάυπη, πια- ἵαηᾷς ροξταπα αμσί]ο ἀϊμίπο Ῥε]ορῖς γἱέχοσίαπι πάραετο, βημίάεπι επεοιπίο ἀρέωτη «οβοπεβατε βμάεενα πάσι Παμάϊ δε ρτοάιπιοπίΜγττίἩ αἩς Ρτετίο «οστι- ΓεταΏνεί Ηάρροάαπαίσ,α εἶπι ἔοσπια Ρτα[ἔαπτεπι Ῥε]ορεπα γϊάΠτοε, εἷις α- 
Άοτο Παργοπϊε, δε εἶασι ευπι Μγτε]ο οσίεντ Ῥε]ορί υέξοτίαπα οἆποτῄις ρᾶ- ἔτεπα εοηεεάεσες, δεπίσαι Εαδι]α ραιεῖς εχρεάἸαπα.Ε{ Πας Ἡππιαπα γΊεα ἵππα. 
5ο» 1η σπα αἁποτίης ρεκὶουἷα α]απηίτοεες, 
οσίδας 8 γίηπςαπαις, 1Π Ρετηἰεῖεπα ρτοξίαε ἆπ 

λὁ - Γ νο εοπίᾶαησες εεπάεπαας, ξοτηεπάἰπέπισαε ἔαπᾳ 
πτα επσείομ]ηπα οοπεηδουπαἶεπι Ἡαδεπιας, 

περάφξασις. 

δε αζτατης νῖς]ε Ῥε]ορς Οε- 
Ἀουλααπα νἰσσιπέτηᾳ; ΈΏρρο- 
ἁατιίαπι ἆακῖτ γχοτξ., ες εάα; 
{εκ ρορυ/οταπι ἆπσες φἰτευτᾶ 
Βοάιοίος Ε]ιος {π[εερῖτ Ἆσης 
γετὸ νῖτο βυπᾶις » ὃς Ρτορε 
Βππζαπα Ἀίρβευτη Ἱερα]εας, 
σιαση/εῖεῖς εχραιιῖ]ς ἄεφατεπ- 
τατοπ{ ες ἀεεοτατης. Ἑππια- 
Ἰάπις» Ἀαβδετσαξατλ]ετα απι- 
δίαπ,βεστο αἆ ατδ,ἷη στα ἔτε- 
«νσητες ποίρίτες, οπή [υ[ωπιδε 
Ερεξταιᾶ γεπεταηε »Ί8εα {- 
εἴπατ. πάς επείρης εετηῖτης 
Φ]οτία, ααᾶ οῬείωεπι ψ]έγοτες 
οἰγπιρίεοτᾷ εετιαπήπΏ οὐ ἵπ 
Ίοεο νδῖ αἁ πετίιις. Ὁ εποπιαᾶ 
επομτσετατΡε]ορς.εετιατε(ο- 
ἱεπε ξερεᾷξ εε]ετίσατε, δερατ- 
ετατο 1π ϱπο νίσοτ τοδοεῖς 
αὐΙ αμάασεςαἆ ]αβοτξ-τεᾶ ῑτ 

σπορ” ο. κὠλ. ζ. 

2 5 ορ) 
ἐλέ) σἱ Οὔρομᾶς βία, 

Ξ : 
παρο εν όν σὲ συ ευ” 

να. 
σέκε τελαγέσας εξ, 

3 ι ΄ ε, 

αρετοῖσ μεκαλότα, εξς, 
εν : 

γω ὃν αἰωσκεείαις - 

ὤγλακᾶστ ρέκωχται, 
ο αν 

4.Ἀθεν περῷ κληδεις, 
. ες 

πομβο αμφίπιλον 
΄ 

ἔχων πολυξενωτάτρ πα- 
πα ντα 6ἳ βωμῷ. το ἃ κλέος 

7/λοβεν δὲ ορκεπα) Ο-- 
΄ 3 ΄ 

λομπιαςδων, 9) Φρέμοις 

Πέλοπος. ἵνα παλυ- 
Ν ασ οτΕ οποςνσ 

τας πιδῶν ἐείζέται, 
΄ "35 ΄ 

ἀκμαί 7 (θοος Ὡρασυπογοι. 
ς .” ο. ο] 

ο γώ Ὁ λοιπον αμβὶ βίοτον 

έχει αξλιπέεσσο ἐυδίαγ.. 

δε γο]ηρεατες εοπιςπἀεπάωτη : ὰ 
εἴπηε: { νίπεαπαυς, γἶτί ἔοττες ἃς 

ποσα Πιρρούαπαίαπα Ρεῖ υπῖµοτβια 

μεπάέφρασς. 

ερ ἐς17Η7 ΟΕΛΟΡΙΖΠΗΙ 
σχεση, γής Η1επ1ά, εοη- 
ασε ; ϱὁ σε; ἄμεες 
Εν Η ΣΣ Εγάηι ῥα-- 
δέηες, Τε ΣΖ 1η εχρ- 
145 7ιασηΙή(ῷ κχης 
ο χ77 ΑΙΡΛΕΙ1ΗΡΑΣΣ 
7εε[ΙπΑΣΗΡ ΣΤΗ 7 ση 
γηώιζκε ζηιῥι ῥαῤέης 
}γεημεησι ή” ῥοῥηγίόμ 
4 αγ. ογ] αή χε 
επ ήµ ϱ0η/(Ρ1ΕΙΣΗΥ οὔμι- ' 
ΡΕ εε7Σ2ΗΙΗ , {η 
εμχά δι ῬΡείορβ:νδε γρ/ο-- 

εἰ ῥεάκο εγΣ, ο 

γΐσοτες 7οὐογ5 άρει 
14 ἠαὐογιύη. ΟΗ/2ΗΓΕΡΣ : ες : - 5 ο ο] οταν ” 2 ΖστΠΙΣΓΓρ) οππίπος το αἀήὂετατ Οπή. ἘΗΕΙΣ2ΤεΙΙσεα Ἡ ριζα ῥαδες 'πεΙμΣ 2η Σταρ Ίσαζορην 

εΕπαπς απτεπι γ]έτοσ]ᾷ εοπ/(εαάσαε,τς[α παπι γίταπι εΌτη ἆπ] οἵ απηϊ τταπα υ/Ἡτατς εχῖσῖε, 
ὌὍ Ἡἡ 



λος σ μονο ασ" 

ἷ 

1 

25: ΡΙΝΡΌΑΕΙ 
ἕλευ σἳ Οἴνομάκ βία. Ῥεηρηταβς Ρτο ἅλε Οἰγόμαο. 9ίς αριά ἩἨοτηετ. βέη Πειά- , 

ῶιο Ρίο ΡΓΙΑΠΗΡ; βίν Ἡρακλέος Ρτο Ἡρακλης, Οειταπιίπί5 Ὠμίας τατίοπεπι δὲ εχί- 
ἔππα {εἰτὲ Βΐ5 γεδ]ς ἀείοηδίε Αρο]]οπίᾳ», 

Ε’ ὃ Φύω δέφεοι πεπογἑατο Φ/θιδωΥΤες" 
Καὶ } ϱδυ φερπάροιδε Πέλον, ἴδωνε πγάοσων 
Ἠγία"σωυ Ὁ οἱ ἔσιε παραβάτες Ιπποδάμεια, 
ΤοΥΞ) µεταδεεμάδἷω ὁπὶ Μύρτιλος ἤλασεν ἕπσες, 
Σω τῷ 3 Οἰνόμαος Φροτεγὴς ὅδευ χε) µεµαπῶς, 
Άξογος ὦ πλήμησι παράκλΙΦὸΥ ἀγνυμδῥοισι 
Πίσω, ἐπεοσύμᾶνος Πελοπεία γῶτα δείξω. 

Ωπος νετ» [5 Τ,αεἰΠ]5 εεαηαίετο. 
ΑΣΕ ΙαῥόγαΣ1 Ο(ΥΥΗ5 εεγέ/πεῃ ῤάη} 
Η{εσεπεη]» ργ/ηµή/ζµε Ῥε]ορς ασια δα ῥαδεηας, 
Ε7άΛΑΤεζεπιΓε (μ Ηἱρροάασηεια [24εύαγ. 
14πιφηε {Εμ εης ογεύαε οὐ κό Σεχσα ῥγεπιεθας 
Μ ηΣή16 αἰέσεγῶ» Ρογγεῶ 1η) νδ] Ρτοξ 1η ἠαέηηι 
Οε1 0145 νύγαης» [αρ {εο1ηής {η ατεήο 

ο. ΟοπεἰάΣ)γέ ῥγορεγαΣ Ῥε[ορύ σερόσεγο άστρα, ς 
ῬτΦάϊσατ απτεπα ξοτεήΠα Πα Ρε]ορίς ὁ νιξτορῖα, ὰ παρεύς αυας οὐτπιάες 

ἃ {ορο]ε οπαπα ες Πρ. {{εερΊε; ἁ πποζτε, δε β]οσία ροβ-πποπτεηι, ἃ {ερμίευτα, δε 
{ερπ]τητα Ἰοεο. -- 

σωύευγογ. Ίος ε{ξ, σύγκοιτον., σίλλέκσεον. ος Ροξεῖςα σωύευνος » εκ σιὸ, δὲ εὐγη. 
Ῥείειτ ταπι πια εως ααὰπι γχος» απὸἁ αἶεετ ευπα αἶτετο 1π εοδεπι 1εάεο 
ευδετ. . : 

ἆ. Ώοτ]εὲ ρτό 2. δε τέκε, περ]εέχο 4μσπιεητο ρτο ἔτικε. Αοτ.2.νειδί ἠκτω«ες 
Ρετρεταπι,εοητ{ᾶ παείτασα ]ερίτητ ἵξαρρτο τέκετεγε Ὁαητετης ος γεττῖβππιο ο 
ἀῑσε Ἱεσῖε Τίχτω αμτεπι γ]γῖς τε δεις Ρτο }ωνῶ: οι 4 

λαλτα,.Ώος Ε{ξ λαῶν ἡγεμύνας. Βῖ ὰ λαδε Ρορι]ις δὲ ἄλω ἁιςο. αμα λαων αν. 
Ῥος εἴξ ἠγάρμος.Ωι1ᾳ γοςχ τεευττίς Ρσιῃ. 2.4. στο. ς 

ἓξ. Νπιεταπτας {εκ Ῥε]ορίς ΒΜΗ. Νπίσαπα αὓ αής, Αιτευς,ΤΗγεβεδΡΙ- 
εὔεμς, Αἰεαίπου»» Ῥήήμεπςς, Οὕσγβρρι». Αἱ αἰὴς Αττεις, Τηγεβες, Αἰκά- 5 

τἍουις, Ἡιρραίεπια», Ρίτῃεις, Ώα5.ΟἨτγβρρυπι αµεσπι εκ Αχίοελα παρα» 
Ῥμσεπεπι εκ αᾗα Πατμτη ρµίαπε. Αἱ αἶῆς Αιτους, Τηγεβες,, Ηιρραϊεπιμδ» 
Ῥμβπεπες, Ρίου», Ῥε]ορς ἴμπίος. Ἱοεϊβστηϊ οπιπίαώη Ἠποσωης Άστεις ὃς 
Ἔηγεβες,ίητες 41ο5 οά1α ππασπα Ιπεετεεβετιπε.Αἱεατλοις  τοῦοτε εοπαπιεῃ- 
ἀατασ,α ία ἱεοπεπι (Ιτβετοπίμπι οεεῖώς, Ῥίεεῃοις Ίτατχεπε τεσπα τ)δί βμας 
Τλε(εί πιαεετηι» Πε, Ῥ ΗΕ πεπες Αροππειηποπστα ὃς Μεπείσυπα β]ος Παρα 
απος Άετεο Ἱμμεπίς πιοσίεῃς εοπηπηεπζαυ]τ: αιο απ εαπ6 παπι ΡΕΟΡΕΙ 
{π[εερΏ δε εἀπεαεῖ Βιεεῖης, Αετῖάα {πε ιά, Οπεγβρριις ρατεῖ ή ἀῑεσαἃ 
τωµς,οϱἆ οἶπι ηΙΠ! | εετεῖ Παβεσητ 4Ελοχος ἷς Ρτοἷε παπα {μζεςρῖε εκ ἨΙΡΡΟ- 
ἁασηία Ῥε]ορ»,Βῖ5 ποἩ Ἱππποταδίποης, : -- 

ἀρετώσι µεµαλότα. ΑΠΕΙἴτορ]ε εκ Ττῖς 1] {επεσηεῖα, νδ] Ἀγρα[ίαρε Ρος 
Ἰδαπι ἱπαςσία γ]ες οἵᾷτίο ρτοίετεητ,ίάῃ; Ποοηιία Ροξείςαριο ὧς αρετωὶ μλά» 



οἳ ΥμΝσ ος5ε Τ 29 
ϱ1 νΙγΣΗΣΗήη εγάπη σε/ηΣ.5ἱο, στο εἰαβίδιᾳ ααβγος,ρτουάστε οἶα[ευ ΜΜ. 
2Η ΤΕΊῃ μεμαλότας Ώοτ,ρτο μεμηλύτα».Ρατεῖς.αεςτ/.α{.ὰ ρτῶΤ. τηεάΙο µάέµηλα. Υεῖ- 
Β] Ἱπαρετίοῦ. µέλει, ὃς 
᾿αέμικι) ὁ) αὐμακουείας.ῬετιρΏταβς,ρτο /ΠΟΥΣΗ10 ε[αἱμαχουείαι γεὶ αἱμακρείαι. Ῥετ- 

Ρεσδαριιά ετγπιο]ἵπ Πῃς. Ώ πι αἰμσκονεία. Απέλοτε δε]ιοια[τε,Ης[ψεμίο, Ἐϊγ- 
πηο]ος-δε (οτίπίΠονος ε ΒαοΏςα. ους Πρηιβςατ το ὀναγίσιατὰ γεῖ ἀπικτέρέα 

ΡΑΥΕΊΣ4Σ1Φ165 ΟΥΣΠΟΥΗ)ὰ ποπαίπε αἷμα [4ησ14.δε κοθώ/αΣΗγο: αιὸὰἁ απίπιᾶ ἆς- 
Ειαόχοτιτα σπαΒ ησαΐπε {Ατωτεητυς. Μοτίς επίτα εταῖ τη γετεταπῃ Παρεπτίο- 
πάρυθ,ρτο πποτεµοτῖση απίπιαρας Ρεσιιάες πιαἑλατο Ιρατήπιαπε ἀηθιήπς Ώεον 
1Πέετος Πεατορνι ἥσιετ εκ ῆής ΑροἩοπή νετ] ΆσροἨ. 2:παρὰ ἆ' ἄσσετα μήλα» Ἡ 
Θέμις οχομδροισι ταφζ]α λαιμοτόμησα». Μασπίβσας αυτεπα Ἰπέοείας Ρε]ορί Ρετίοία- 
τα» εῃε τταάτε απέµος,αιια πιακίπιο αρρατατη,αιάρρε τεβῖ,ξαέτς ΠΗΠεπε. Τη ἁπο- 
ὃς απίεπα πιαρηϊβςεπείατη Ἠαπε νὶάεξατ Ῥοπετε,ίη γιόήπιασασι {εἰ [ος πωμ]εἰ-- 
τυάίης, ὃς ταπιαῇ1 οσττηςῆοπε, {τὶς επίπι ορυἱεητίς » ὃς Μα ήρας {ριεπάιάα 
Έεραπτ εκεαπῖα.,δς εἰσεδαπτις εαπιπ]1, ααἱρης ἆ περοῖες ἀθίετεξΗς ΠπεΠᾳο-- 
τ]α.δίς οσο εἴεατο Αροϊ]οπίμ» Ιάπιοπεπι ΑΡαπεϊαάεπι αΏ. αρτο Ιπτοτεεδαπν ὰ 
4οςᾖς Ποποτθζπι σαπί: Π5 νετβρη. 

Ἐαῤνον µεγαλωσί. σωυεκτερέίζε ὃὶ λαὸς, 
Αυτό ὁμε βασλΏῖ Λύκω. παρ δ᾽ ἄποττά µῇλας 
Ἡ σέωε οὐχομδῥοισι παφήῖσ λαμκοτόμήσαν. 

Καὶ δύ τοι κέρωται οἩφ' αλέεος , « χβογὶ κείνη 
Τόμβος. σημα ο) Έπεσι ,ὶ ὀψιλόγοιση 19έδτ. 
ας εχει [ΗΧΕΤΗΗΣ: 7014 ῥΗΥΕΗΣΑΣ 
Ῥγός ο Τέςε 70: σα ]απε τη [ηπετα περ 
Ἰωηῤσεγας ῥεσιάρ ιά Πμήπετα [1εσ”. 
1ῑα ες ΣΗΕΠΙΗΗΤΗ Θγεκ!Σ γεσΙοη]δις 11ο : 
ΟΕ. {27{ΡΟΣΕΥΗΗΣ εσία} ἨΡΟΗβΥΑΥρ πέροξε;. 

Άπποτας Αεεσίης Ἡσπιαευτίαπι{εβηπι αΗ Πε 4ριά Ῥε]οροηπε[οδ]ῖη απο {-- 
Ώέῃες Οταςί» {είε Πησα]ίς αηπῖς Παστῖς εΞάἀεραπε νίσιε αἆ {βηριυήπεπα» Ῥε- 
Τορῖς Ίακτα {ερμἱομταπιεόσις εσποτε Η]ϊ Πεαραπς, Ὠϊσίτης ἰάείτζο αἳ .αἷμα ἃτ 
χξρος 24167. : 
Ὁ πορῳ κλιδεὶς Ἆος εξ Αλφεῷ ποταµῷ παροχείµῖνος. Ν[ατα πόρρε ῬτΟ ποτὰμὸς 1Πέετ-- 
πι (ππίξης» δὲ κλένοµαι Ῥτο παράκειµαι,γειτγιάω: γι αλ) χεκλιαδόν 171 αὔσαης, 
4ριά Ηοπαετ.δε λίμη; κεκλιρβέος αριἀ ειπάςτη. νεα 

σόµβον ἀμοίπολοκΝεραπε ποπη [ϊ πποΏΏσπσηέύπι ΕΙΠΕ Ρε]ορ!5 {εά ἑεπιρῖᾶ 
Ροτῖἡς: ὃς Έ]εος εἴ Ρεἡ5 {πετα Έεετς {οἴχπος απὰπι Του1 : οἆ Ἠετευ]ίς Ἱπητατίο- 
σπα» απῖ ρείπης Ποποτῖς ε2ι/α 1ὰ {εοῖε,ΑΙΗ μπι ΤΟ πεειπολέμδνον ου! εἴτ- 
εΙά ροτείξ: αιία εεαε ἵῃ παεάίο νγρ!ς. Μαι αλ με Ἴνως εοἱοπίαταπα ἀεσια-- 
έχοτες , εἰπίεαευπι «οΏάϊξοζες εχ πιοτς 1Ώ πιεάἠς αἰήτασίδης. {ερε[ίεβαπεις. 
ΑΙ] ἄτεμπε ἀμφίσολον αρρε[ατ,αυδἀ αἳ Ἡς απί νε] ΠΗηπαγε! {ρεέχατιπι νε- 

«Ἠςτοηεοῦ {ρ]επάίάαπα εἴις βτιόχηγοπι εἰτοπτα[ιβτατεευς. Άπε αυδά εἶὖπι ἴπ 
Ποάῃ πιοάιο εοοσαεης εῄετ,αὺ αεΏ]εεῖς απιδίτετυτ.Ῥτορσ]ὸ αιζεπι αἀμφίπολος 
εα[ζο Απππιοῃ. εξ κο ὄνομα ον ἄδῤεος καὶ βηλείαι Φούλκε. Ἠλε «ἁῑσίτας ρτο . 

Ῥ 

Ιῃ 



/ 

ο οό, 

κά 

ὃς. 

μα 
κ Ἡ 

ο ΡΙςνοΑΕΤ - ο 
ϐν κέκλῳ σεριπολούρλωος, 

αολυξηωτάτῳ παρ βωµφ. Οἶπι πιαξαα ταπι αἆ εειταπάυπα 5 ἴαπι αἆ Ίρο- 
ἑαπάυπιεκ γηϊπετία Οταεία Ποπήπισι πωμ]εϊειάο Ῥηαπι εοηβµετετ » Ἰοίαμα 
ε[ει ατα ἵπ αμα Ποΐρίεες {αετα Εεἰεσαπέ , τα {ετείπι Άπτοφμαπα «εττάπιες Ἱῃ- 
εἴνοατετις (αιέρρε πείρίιεΌαπε Οψπιρία ἀῑε Γππα ἀεσίπαο αήπτο ταπ/σᾶο,. 
Ρεταζλῖς απτὸ {οἰοπαίδυ» (αοτἰβεή»)ἱάεο Εεεαιεπεπαιααι Ποίριά οι» α.αιχι τας. 
πε πµπςµρατ.ΑΊπης αάάἆαπᾳ Ιαπηδυπι Αρο]]πῖς ΠΠωπιναεοερία 4 Ῥαττε ἁπή- 
παθά! αττε,ἆς τεΗσίοηο 1Ρί τε[ροπάετε {οὔσυτη {ο(εἰκαπείδας: εὔπιφε Ρἱατῖ- 
πά εὸ αἆ ἁμήπατίοπεπι νεηίτεης, αγαπά σολυξεώτατον ἀῑέϊαπι, Ἐάπισιε Τοιής ἃξ 
Ῥε]ορῖ5 ΒΗ[[ε εεπ{οπειαιή παης εκροβτίοπεπι αἀπασταηξ. : 

τὸ ὃ Ἠλέος, Πητο]ίρε {ρ]επάοτεπι ὅς πιαραίΠεεππαπη, αμᾶ ϱ]οτίοίιπι ὃς «ξ- 
Ἱεῦτε Ίος «ετεαπιεΏ ε[βεῖεῖαπε : πε Πιιάογατι 4ρρατασυτῃ τείριεῖας, πι νῖξχο- 
τς ατΆ]ετα ἆςεις ὃς Ἡοποσεπῃ Ρεόχε». : 

Δέόσόκε, Ότατ, πιεά.νετδὶ δέρκω.Η]ς αεεϊρίευι ραΏτιὲ ρτο Ελέσεπαμσεοιρωές [σσ] 
Ασιὲ Πηπιίεης µηϊείο Αἱασί5 πιαβίσορ].5ορμος],αεὶ ᾧ ὃ πώ Λαῤτία δέφορχά σε. 

π Ρτο «οπωπα. τῶν. σεπἰε, ρἶωτ. Ὠοτίοις. Ολυμπιαὶ. πἴεπι Πῖς {ωπήσις 
ΡΙΟ Όλυμπικὸς ἀγων. νι Οἴγπιρ. 2. δε το. ἸΝεπι. 6. ΠΕήπα. τ. 

πήλόδυ ΡΓΟ ὁν μαχρᾶ.ἐν δ ρέµοις Πέλοπος. Έ]ος εβ {ή /οεο νῦ] Ρε[οβς αάπετ[ῳ ΟΕηΟ” 
ΤΑΑΗΣ ΕΗΡΙΥΥΡΥΗΣ. Πο ἀῑεῖεις, ἐν φρόµοίς Τεέλοπος, οπῖα 1Ρί { εκετεεῦαητ ὃς εεττα- 
Ῥαπε ατβίοτα νὈί αἀμετία» Οςποπιβπῃ «Πειστοτας Ρεἱορ». Ψεἶ αιία 1δίσοσηα- 
Ἡεταῖ,δε {εάεπα ρο/πσταε ἱηςοἱεμάατα ,, τοτίης Ῥε]οροππεί Ὠοππίπης, ὄστες 
Ρε]ορς.Υεἱ ομίασνι εχήἩπιατπε αμἱἆαπα,ποη {οἰἶπι {π Τουίς]{οά ετίαπι Πππιη | 
{η Ῥε]ορίς Ἡοποτετη ΠΕ Ἱηάϊ εταπε αυ Ἠετει]ς Ιπβ]ευε. ν 

ἵνα ταχυταὲ ποδώγ ἐρίζετω. ος ε{ὶ ὅπευ παυχυτὴς πεδῶν ἁμιλλα). Φἱρπίβεατίο σὲ ἵνα 
Ρτο ὅπου αριιά αἷῖος αιζλθχες τεροήτητ, Ηαὖες εχεπαρία {π Τ.εχίςῖς.ταχυταξ. Ώος.΄ 
ρτο παχυτὴς, Υπο γοςρῦιυ]ο πιδωκεία, ς 

αχμαί τ Ἰρύος δρασύπωοι. Ἠος ε[ἲ. αἱ 3 εκμαίων Ἰούες αἲ Ῥυγαίως φεὲς τὸν πέους 2ο- 
ρὗσ. ΥὈ{ ἀπὸ κου ερετεπάµπι ΡΟΠί Ίουες , ξεέζουται. ντ {τ {επί γό1 «ὃν ίγει εΕαε 
γέςεπγΗ(ς ϱβΥΓάΗΣ 14 αύογες Κεπεγονὲ αάρμηγ. Ἠας απτεπα νετα» {μητ Ἐπεέηγι- 
ας αυα ἀείςτίουπειτ Ογπιρία ὰ σεπετίΏιις εετταππηπη. ὃς πύνταθλον ἱπτε]ησίε 
θαεποςρ(οἰ]ίεςς ἆλρα, πεδωκείω, φίσχου. ἄκοντα, παλίω. Ῥταβοπϊε 8ΗΙΕΕΙΏ ταχωτάτα πο» 
οὗ; αυία ρε ποὺπα «β ἵπῃςητα «ητῇις εχετείτατίο, Ρειπιάαιιε Ώσες Πιῖς Ο]γπηρίςο-- 
τυπι οεσιαπήππι «οπβτξίο, ἵη αμα ρείτηις οπιπίπα Οοταιις Εἶσιις γιέλος 
εβὲ τεπιπῖατι]ς.. : . 

ὁ γικῶν). Φµπως ρατεεἰρίατη Ρτα/επεῖς,ρτο ρατεῖεῖρίο Α οτῖ(ὰ » ὁ 3 Ἠκήσα. [- 
Ραιμάϊ ον τούτῳ ἀγῶμ. λωπὸν ἀμοὶ βίωτον Ώος «β περὶ }ὶ αὐπὸ ἀπήλοιπου βίον. ἔχει εΕλΙ- 
πόρτα» ἐυδζαν, Ἠος εξ ἔρκμανγλυκεῖαν,, Μεταρβοτα {Πππηρτα ὰ εσε]1 {εγοπίτατε, απᾶ 
{ορμίεας ππατ]5 τταπρή]ῆτας, Ἐε µελιτόεασα ΏΟΠΊΕΠ εῇ Ροξείσιιπι, εώς πιαίσα- 
αμα Εαεείε μελεποες.ΏΕΗΕΓΗΠΗ ακλιτόεγ. Ηος εἲ, {ες πα εν 1) πάν». ος- 
ββΐεραι Ἆας απιπισαποΗΗ]τας ἴη Ροτρεεις ςοπωπποξίοΏς ἵπσμῃ ἀἰτα είς ες [ις- 
εείας τεοοτάατίοΏε: απ ειπ εὖπα ορίατεπε οτηπες ατη]ετας (Ρεας {ετσι ουΙ8 11 
ἄσοπε Ρικ απ πιο ρἱοτίοβπμιΗση τα νίπεετς, ῃες αἱ ν][τεσίοτεπα σἱοίίαπι 
Ρζομεδ αμιίαματα Ροτεταε ) Ιστία ἱπογεδρι[ή Ρεσ(μπάεὂαπεης » { εοπ/ε(Βε- 
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παϊηίς γιόχοσια ὃς ρεσαιής Ρτοβςϊ(αίσας: ὃς παπς ταςίοΏεα 4βετε» απία Βαρι]ίς 

ἆιεδας τεσυτῖε. α- ᾱ. Βοπώῖη Ηνή ζμοά απἰπιῷ Πο[{γή; (μοσή11ε 
οὐμεγ/ασατ» εἳ πισ-- 

κὐπεη «ὖ' (ήρήη : ει 4εηε εἴα ναην ῥαΐσια ποὐιν ΟΗΥΗΡΙΡΟΥΗΗΟ άος 

η νἱέβογίόμ εγεάΣ. Τε[ιῤεαή γΙΣα1: εοπείσαλη’ ργοἰπάε εξ ῥοπ [ππμμηρεόημε. 

ανω πα]μα ἱηπεη]αάγ. Τ,οαιίτατ ες εοπαπαμΠὰ Ποπήπυσι {μία ». απά εἶπε ν 

ῥτ ἐφήμεεων Ἀράμθεα Φεονοωῶτες» δε ἵα ἀῑεπα γίταης » Ρα επσοι» κεραι πο. 
εἴμητιτ :Ώες ρτατεήτοζασα Όοποσητα πιεπηϊπϊ(ς {οἰεπὲ: {εά αιοά 1ῃ 185 Ρο- 

ο ππη ππαϊήπωμε οδιεπίς» {οἱηπιπιοάο οοπ{άεταπε. 9 ν 

ὥπατον εοπιρατατὲ ἀῑεῖε. Ναι οσα Η]ιά {ππαπιυπα αΠεσιοααοά .” αμοῖῖ- Ἱ 

Ῥεεάῑε οὐυεπῖς,εἶπα αἷῖα Ώπς σια πήποχα πιετεΆΒῖ ἀῑσαί, { οὔίεοτ Επισης 

' πάπια. Όατε πο γβίζαπι εἰῆε Ώαης » (οὰ πιακίπιαπι εταπαιἡ τας τεβαια - 

Ὅτος ψίεα πιαεθτίαπα ἱπηπῖε : ποΏ γπίσυπῃ {εά ππακίπωαπι Όοπσα» αποά πιη]εῖς σας 

Ρο[ίεαε,δε ἵω απο ἵάδεης απίπαυς αεαιΠείεατ. εί αυἴεπι Ῥεπε σετ ος 

χ.' ἑχάσίω ἡμέραν τεβίςαδας εοπΏπαης Ἠοπος, δὲ {ωπνρι5 αυ επ] ἄεΙποερς ες 

ἱππρεηία Ῥηδίίεα ν]άοτες Εαεϊεραητ: αμοά εκ. Βὶς ΧεπορΏαπίς (οἱορβοπή 

| γετδῖς. εο]ήβεια εί. τν ο 
Αλλ᾽ εἰ δρ ταλωτητ ποδῶν ηκίω τις αξριτο, 

Ἡ πευταἈλένων ὤδα Διός τέρβρος, ν. 

ΓΙα Πίσας ῥοῦε Ολυμπ» εἴτε παλαίωγ; 

Ἡ καὶ πυκτοσιύίω ἀλγγορσαρ ΕχωΥ. 
Εὖτ᾽ ἔτι δεινὸν ἆθλον ὃ παγκρώτιου καλέειση» 

Ασοζσν κ᾿ εἴν κεδνότερες Φεὺς ἄχρα. 

ζαι κε σοιεδείίω φανερίω ὢ ἁγῶσν αροιτο 
Καὶ κε ατέ» δὸ δημοσίων κ τιαζωγ. 

Ἐκ πολέως καὶ φῶρον ὃ οὗ ΚειμύλΙοΥ εἴρ. 
Εἶτε καὶ ἵπποισυ ταυτά γ ἅἄπωτα λάλοι. 

Ὀιοκλά ῥφιή {εμίσασε ῥείμή εργα πα τεησεύ» 
ἃ Ῥεηκασβίσα /μ9,ε νὐ: {1114 Ιον 

Ηές Ρ7σρε Ρέ{ε νπάα,» τό οἴγπρια [μι 
δες σγαμύς αν ΡΗσΗμπα» μερα] «γα Ημίαν, 

5Η σγάκο ογέΊπεη 04 βΑπΕΥΑΣΙΟΗ ζμκόγς, 
οι αἱ [μη Ίποχ νεπεγαηάι6 εἰ. 

Ἠαὶς ἁαζίσην [εες ἵἨΕΥ τεγεαπηίηα ῥγίήαα. 
Ίσαρεπ/α Βέης ΗΗ ρµίεα ΓηΡεης εγἰΣ. 

Ῥοπάφαρ αὖ ντδε [2γες με [πχ ΟΠΕΣ ΡΕΥ αἱ» 
Αζῆπε δας γεί εε[εγὶ οἩ/{ΜΓΜΕΤΕΣΗΥ εμο. 

Ίσλό. Ώοσιρτο Ροξείςο ἐδλῶ. Ώετε,δε ἆε ρετίοπα ἀῑσίεατ,ν]ἁς Ἱεσίςα. 

σΏιπα εεγπιο]ος.ἀεάπεῖς 40 ἐπέλωαὸἆ «α οαρίαπχις απῶ; {πε Ροπᾳ. 

-.βεοτῷ ρτο αὐθρώπῳ. δἷς απζεπῃ πας ἀεε]ατες. ἀεὶ 3 τὸ ἀγαδοΥν τὸ κἩ) τίὼ περα 
σεν }ωάρα)» κβόπσον 3) ὕψμσον ερχεταὶ πωντὶ πῷ αὐ Ἱρώσῳ. ο 
{. ἐμὸ ὃ. Νας τοεις αἆ ΗΙετοπεπηνὰ απο ἀϊρτείτις εταε» Τη οἷς εοἱορ]οπέπᾶ 

σγοάῖε, αι] εἶπη γ]όοπίαπι τεροτταΓί, εαΏτας εταπ αἱ] Πεατῖς σα α/απαν σηποτήτὸ οεῖε 

: Ῥταπόυς «β επςοπ1ίΟ. σερανώσαι ευη α]μίάοπς τταποέοτε ὰ σοτοπίς αάδε5 Οἱ 
. : ΄ : ΡϊοπίεΣ. 



τ Ξ τὸ π 
ου αρ οσο εΕε 

Ρίοπίες ἀεοςβραπεας,άπᾶ απίάεπα Βασσείουας, {εά εαἑαήπα {επιρετ νίτεητ. α. 
ᾱ- ἐμὲ  ρέπει ἐγκωιωάσα ἀκεῖνου ὃ ἓξ Ολυμπίας ὧν γόµῳ ἱσπειρ γεεκηκότα » εια µολσᾶς 

1 Αν . 

αλίσὸς. 

ἕππικῷ γόμφ.οπρρίς ὀγἑσενέμέω ἱσανῷ νόµῳ γιχήσωπα:ντ {τε Ώάς {οπής ΟΡΟΥΤΕΓ ΤΙ: 
Αεοζέζο ΕΣΗΣΗ 191 Ργσροβσ1Ηῃ ΗΙΕΥΟΛΕΙΙ ϱΥοΏ27ε.ΦΗ1 ᾖεσε ες μεβγ{ νλε1ή. Τιερε οἩ- 
εεπι {αποϊεησα ετας», αυτΏοτε πε Πίο, γῖ ποῦ {οἶδπι Ρρτορτής Ρεάῖδης οµτεία 
Ρέάεβει: {εὰ εσις εείαπα εαἰαπἀο ςετίατεπῖ 1π Οἰγπαρῖςῖς, «εἶεεε π{πάτυπα, 
εαστη, ὃς αμεάτισίς.Ψεἱ εαπεβτί Ίεσε ἀῑςῖτ γιδοξεαι,αμδά θες δε ἄκριβῶς οΌίετ- 

ματο εεσαπαἰηῖς τίει {αρεταιεπῖε,ῖτα νε εἶετα ἔρποτεπι «ΟΓΟΠᾶΠΙ ἄεεερετῖς. 

αολείδὲ, Ῥοξε. ρτο αἰολίδ εοπηπη, Ώτ αΏ αρλὶς. ου αἀάϊεης ε. δε Εε πουβταξασα 
αὐολεὶς, Πεἶπάς ροξτ.ᾶς Ίοπ.ει ἁη[οιαίτης ἵπ ἡὔ. ος Ίεα {πες ρτο ΠηβαεικὴνΕ 
νετηπι εβ εχ Αεοᾗ ρτορασίαε οἩμπάυπι Ῥίπάετυπι, Ὑεὶ Ρτο Φηξακὴ: αυῖα 
Αεοἰες αἱἱσμαπάο Τῃεᾶ» Ππεο]πετιπε:γε] Ρτο περάλη γα]. ναγΙεσάζ4:Ώᾷ αλλος 
φαγίέσαβΩᾳ Παπϊῖεατ. Υατιεσεπέητ αυξξ εατπαῖπα ΕυρρΏ:5,απ/(τορβ!ς,εροάῖ»; 
επι πποάπ]αείοπς απᾶ Πτ αἆ ἵγτατα οἰτποτόπιαε.Ο παπα {εητεμτίᾶ ςατετῖς οπ{ε-- 

Ροπο. Νεσαε Ρυτεπα ροξεαπα ταίρίεετε αἆ Π[ιά Αιολέων ἦδος, ἆς σιο Αεΐς- 

Ώσις εὐίής «αητης είξ {μρειδς, ὃξ εμηϊόηςς πιοῖ]ε απιεὮ αἀἱρρίαπα παδες, 

αποπάοσυχάεπι εείτατης ε{ε {ε Ώοσίεᾶτα αεαῖρετε γε]ίε οἴθιασαπα » επῖας πιο- 
ἀμ]ετίο ο σταιή». : 

ολσᾷ Ώος. μολσὸ, ὰ ΡτᾷΕ.ππεά1ο µέμλπα. γοτὈί Ροξε.µέλπο ο270ιοε]εύγο. 
πέπειδα ὃ ξένο. Ἠας αἆ Ῥιπάσταπι,δε Ἠίετοπεπα τεζετο. α. ἆ. Ἡ]ετοπεη Ισηάα- 
γης [20:0ήο4 εὐ βία ος ασίαῖε. μία {ε1ο Ὁ ωμῇάο ΠΡΙ ήίμήη οτε ΑΠΠΙΕΗΤ 

ὥος{οήρογε,ό" {σπορ εἰαγιογοη, ΡοζεΏσίᾳ ΡοΣΙΟΥΕΗ: αετοί η ἠᾳμήαγ1 1ιά- 
σῇὐ πλεγµεγί5. οἷς πιοάε(ξὸ {πο εασπαίπα «οπισαςηάαΏ1ε Ροξτα » δί ΗΙΕΓΟΠΕΠΙ ἀτε- 
τυπι Ποπείξατησα Εμάῑο,δς Ροϊεπεῖα ρια[απτία ἰαπάαδ]ε. ἵτασιε ποη. αΠεπείος 

Ἡς, σιή αἆ {οἶπι Ῥ]πάστυσα ας τοξετπΏνε {επεῖαΏς εωπα γε]]ε ἨΠετοπεπι :3- 

Ώετε αἱ πσεπί] νιῖδις ἔτεεασα.Ο πας ατ {επίας Βυλυ{πιοά,ζοπ/ήο η μηη α{ς 
ϱ4ε βοξΕΖΊ.,εοΥΗ1Η 1 απο [1112ΗΙΟΥΟΡΑ ΑΤΩΙΕΜΊΗΣ 1) πε ΡΥΗΗ β7αγΑΥΗΗΗΡεΤΙ-- 

Ζ46 Μηςεμῇ {σωήσασε ρετεεαἱ ἑσμήες Ἡ]εγοηῷ Ργαεἶατηὶς Α}/ΗΠΟΡΕΣ/2/ηεπάα». 
Ίεαιε επίπα εβ γεηβπη]ε Ριπάατο γεπῖς ἵπ πιεπεεπι ντ {ς αἷῆς Ρια{ειτες: 
Παπίδετα πΙΒὴ] εξ Ππηϊάϊοβας, πΙ] {οτάιάτας αυὰπι {Εἱρβπαι ταπέορετε ἱαυάατε. 
5]ς {Ρεμς Ρτοία τεδ κας παπς΄ Ρετίοάππη, Πέπείσμαι ἀχριβῶς εηδένα μεξτ θἷλον Ἡ ας 
οὐβρώπων Ἐγκωμιάσην σοῖς ὄμλοις, ἀμφότερα Ὄρυτα  ὴὶ ὀπισήμογα τὰ κεὶ ἠυλέὼς χαὶ σώματος 

ἐθκυ τέτε αγόρειοτεειν. : 

ἔξνου {ηπαε Ρτο Φίλον. µώ πσγα ΡτΟ µηδένα, σῶν γε γωῷ Πιρρίε α)δρώπων.κλυπασ. ροξζ. 
Ῥτο κλυπὰςτθαιδελωσέων Τομ. ὃτ ος. ἱπβπῖς, Ρ:Ο δωφαλάσεη. ἃ ΥετῬο Ροξεεο 
Φμιδαλόω Ῥτο «Ο7ηπΙ. δαιδόλλω. - : 

ὕμνων Ὄυγας. Ῥετρηταίϊς Ρτο ύωοις, νε] εβ πηρίαρβοσα {ππαρες αἳ Ἡς αι 
ΡΗεῖς ῥωαλλονται ὃς ποικίλλογται ντ Ρετ κρύνω ουσπι ὅσ Απεηης ποταῖ » ταειτὸ 

ετίασα {μα «ατπαίπο «οσηπιεπάοξ» αιδά γασία {επισπτίασηπα 5 ὃς γεὂοταπι οἵ- 

Ὥαπιεπεα πδδεατε, 
Θες ὀπτέρπες. Αροβιτορᾶς αἆ Ἡ[ετοπεπα επι ἐυχβινε εἶῃς ἁῑσπιταεπι Ώευς 

ἔοιεας, ὀπσροπες ἴνος εί φεργτισὴς ἃ οὓς ἐυδυκµονίας. Ἠαϊης Ρετίοάι γατήπα {ομέμπα 
ξ. 



. 

- Ὁ δι ιν οσα] : 
Ρτοροπίε ςεἶοί.{εὰ Ἠηίις ]οεί ρε{ρ]εμξαίσπι 

ὰ ποβία Παμήτο 

1 Βίς Ὀεοιάσαεῖς εαυ/α τε[ίαια» Ιπεετργετατίομς» οπζο:
 9 

ἐώΥ. Τοπ.ρασεῖςρτο ὧν νετὈ! θὐρβ,τιαι». ΡΙΟ εαν. δὲ ος Ώοιες Ρτο σᾶ;. πδαρν | 

Ίος. τεὸς ἀῑειπε Ρ5Ο σὸς ΓΗ35. μείρρασι». ΡΟΕΤ.ΡΤΟ αειρθαίρ» Ττα σας τεάἆας.Θεος-- ν 

ὁ ᾠσαβχων σος φεργπςή» ὁ) παλ; σου µεείμγαισοτα
 «δῤ σού βυλένετο». ο | 

«εἰ Ὁ μὴ ταχὼ λπει, η αιιάϊ ζωὴ γίτα» Υοἱ «ὗῶος ὀπιτεέπου Θέ9. δεά Ροβοσο- 

τεπα {εέηπα Ρταίετο 5 απῖα τετα]ξ τεγΗπῃ Η]ετοπίς {αοςεβ πι αἆ ἀπαίπαπα ρτο- 

ἰάεπεῖίαπα » αια ἀεβείεητε ΏοὮ ΡιαρετετΓ Ῥ]πάατο ποπ Ἰαμάϊς αἴσιι- 

πιεβέαπο. 

Ραταρηταβ. Ας. 

παρόφεασς, ἔπω. κὠλ.γ. μετάφεσοῖ». 

τωε ῥτοξεέχαπι αἆ «το- σὺ αγματ Σοῷ κλείξεη, ὥσ εΥΥΗ εε[ετῖ νε 

Ἁλησα Ογπιρις Ριοπήρπτο, ὀπήκουρον Ἐνρὼν πρεαήΓα{ΗΤΗ, αάβΕ7Α-. 
σίαπι [οἨ εχροβταπι, ὅτε εν - ος ον να. 
ντος : : ͵ Ρ ὧπῃ Παζ Ηη) γ{4Π1 Τεῖ- 

γἰέχοτία απαπι εε]εή οὖα- ὁ6ον λόγων, παρ ου ΦΕΕλΟΝ ἆλ Σον ἐ] 

-. 
ες και], ο ΄ κ ς αα 

ἀτῆασο επστα αἀερτας Έαε- ἘέβΥιον-εμοί µε μοίρα κας ῥΟΥΗΠΗ 5 44 εκροΆΓΗΠΕ 

τὶς παξεηπι [αμ ἁἶς ππατετίᾶ,  πατον βέλος αλκα σεξο.ἓπ ἄλλοι- Γ01ς ΦΗ 1 γΕΠΕΤΟ στο 

τράε αἆ Υεσδοτυπῃ θορίρπι ο ῇ ἄλλοι μεγάλοι. τὸ ϐ' ἔοαπο 111. ΜΛΡΗΗΥ ΑΗ 
πα πετρίτας{απασ]1ς «ατπιξ Ας 

ἁεσαπεατατα ση Ίλφας πιπία « ο ο μερα ο. : 

τοι πσναπο τεσπα πια-  θὅτν βασλευσε" ϱΗ.ΕΤΑ ο λες ὧν 

σπαπι πἰπήσισα εδροπεπάϊ πάπίανε πόρσεον. 1 αἶτος μασηελαπς ο 

εατπηίπὶς {αεμ]τατξ αἷἲτ π- κεἴρ σὲ τε «ότου . Γ4ΡΥεΤΗΗ γετὸ αἱ Γη- 

ή, Βοπαίσώσι αυιό αἰΜ οἰής ος χούνον πατᾶν , ἐμά πάσα γεῖη αΣΣΟΙΗΣΗΥ 3η 

μμ κ πω αμ 
πηππι εβεπεξξας ία νέπο- ο μλεγ,σερφαμτο σοθίαῦ χάῦ Ελ- οὔγομοβῥίῶ ἔσηςμι».ὔ- κ 

πιο βε]ρίο Εαρετῖοτ. ΙἆσΙασ- λανας όντα παντα, σας εεδοεντες εερὺ 

«ο δε Ἰοπρῖὴς οεπ]ος εἴτ-. {η [01 γαμβσετε: 1πέήμε Σεή εα2η γἱόΣογ1ῤη» νε- 

εὐπέετας»τ ἀἰθηίταιετα τετ ηβίεκώπ [αριεησία 116 Ογαεος νόνφκε. 
σια πιαϊοτεα 1ηπεπίὰ5. ἴω 

ευίας (αδΗπτατε γεἴπατα τε [αμ πτα στα τεπιρας εχίρας:εσοΎετο απαπάτα νίπαση, εὔπα ταπτῖς. 

τἰοσίδας, α πας τα ες,εοππεσίετ,δτ εαπεηά! ρεηύα γρίαυεαρυἀ Όταεος βπι εοπ{ριεΒΗΣ. 

αλεῖέεν. Τωβπ.ξαξατῖ τ.Ώοτ. ρτο εοπάση. Σλώσευ.ὰ γετρο κλέζω αποά Ρος εἶχα- 

η ἀῑείεας κλάῖζο ἀεϊπὰςε Βτ ἀπ[γΠαδιτι κλήζω. Οτίτας ἃ κλέος {1155 ϱ19ΥίΑ- Ύη- 
ἐς κλέω, Ώεἰπάε κλείω. ὃς κλήζω.τὸ δοξέόζω. ἔ : 

ὁδὸν λόγων ἐπίκουρεν.Ν 1άξοτίατα Ιητε]]σε εὔπτα σπα ἀτάασο Ῥαττοπι, αᾶ Ἀγπια 

πιατετίσπο ]οπρὸ {παυήοτειη {αρρεάκτατες: πα μἱάεπα το ἵεεσασι ρεδε]ατὲ θεία 

αάϊωτα Εαάΐει Μαΐ Ῥιπάσεί , ευὶ απο ρ]υσῖοης {αδχῖς 19 {6 εοπιηεπάαΒοε, ἀπι- 

Ρΐῖοτα αἆ εκιοἰ]επάσαι νιτυτεπι ἱαρίης εκρ]οταταπη {ρατία ραταη[επτ. 
ἑωδήλο. Εεςτὸ ΤσϊςΗπίας ππθο Πάϊῑςίο παης νοσςεπα Πς εχΡοΠῖξ » τον 

Φον, ὶ ἠθλῶς ἔλουτα αἩ ἡλίά κ; τὰ φεὸς ἑσνέραν,ὃ) τὰ ὖρὶ ὃ δελίω ἔώαν. ())1ΗΠΟΊΗ δε 

μπέσα κά (Οἱ οεεά/ήμη Γη πά ΟΥ 47Η. ατα Ρτοπιοπεουίαπι 1 ιά οὗ αἰθτας 
ποσα {πατη οἶθίας ππαιηείσυπι {οἶσπα τεεϊρίεατ , {ογῖως γοίρετεῖΏιπα απιήεεερᾶ 

Ἐτείτητ ἔωλέελος Πτα εὖ «εὸε δάλίω, δηλικδ) ἐώων }) ὀφίαμκήρδψος. 

η 



ψ 

οι πρ ορ ετ- ας 
Κεμο.. 9γποςάσε[ε ρατεῖς Οἰγπιρία,ρτο εοτα ντὺς.Έσαε σπίτι Οτοπίης οἱ- 

Ἡςείεα ρτοπιοπζοσίαι ης νεδίς, ες απο αεἁ]ετα οετεἝητες εοβέρίςΙεῬαβεητ: 
οσα εἶτσα ἀρίαπι Ἱαάί οκἱεὈτατεπσι. 

χφετερώτατον βέλος. Τητε]]σε ποεταρποτ]ςὲ να άσμα πιασπάπιαυε Πγταπή ερπι- 
Ῥοπεπά! {αςι]εαξοτα.ΦΗπιί]ις εί πιεταρΏοσα 2. Οἶγταρ. ἐπεχεγαῦ σχοπῷ. ποζοῦ, δες, 
ἅλκᾳ Ὀοτ. ἀθείαας Ρτο ἀλκβ. 

ἐπ᾽ ἄλλοισι ο ἄλλο. Άδοπα Ροῦμπι αἀπιίσεετε εοσαται Ιπεετρτεϊαείοπεπι σαι 
{αραπάίαηε σράγµασι: αμία πο αθἰειτ ἐς [ς απ ασια γίτεπες οχεείΊωπε , {κά 
ας 5 απί αἷή αἱής σταἁππι δε ἁἰβπίεατεπι {πρετίοτεπι ροβιάεπε: νε οοί!σετε 
εξ εκ εο σποά αάάῑε » {αρτοπιτα ατεο]Η ἵπ τερίδας » απὸ πἰή] 1ους1ὴς τείρι- 
εἴας » πἱΒ1] αἷεὴς {Ηρ]ςίας. ΟΩτοά π]{ Πς Ιηεε]]σας, Ώος ἴαβα Όεπε «οΏστεβίε 
{εητεητία. 

τὸ δὲ ἔομιτογ. Ἠος ε{ξρτὸ τελεντῶϊογ, καὶ το ὑαρβολίω Ἐλον. Ιάεο Ῥετις τεσεπα ὑδρὲ-- | 
οθίπα νοζατ. ὃς ὰ Ῥη]]οπο ἀτοῖεας παραπεμφδεὶς ὁσὸ δ βύστως» ἀπὲ Θρύρραν, αλωπάτω. 
ὃς ὰ ῬπἩρρο,, ἐξεσίαν Ισόνκον αεεερΗῖς. Ραήΐτες, αἲε ΡΗ]ο, Τ) μᾷὸ ἐσία ο σώματος, 
ἔσος πορτὸς αὐορώπου ὁ 6ασιλει. τὴ ἔέεσα Ὁ οἳ ἀξιώματος » ὅκοιός Ὃσ τῷ ὁπὶ παντων Θιῷ. 
ἐν ἔχει }ὸ ἀπὸ 2: αὐτὸ ὑγηλότερεν, «07ρογε ΦμΙάρη} γεν. είς α/ΣΕΥΣ ῥοήη) Ρατ εβ:ῥο- 
Σε[ία2ε νεγὸ ἀισηιας βλ] εδ εἰ (1 08074 ο"ηες εβ ΏερίΠοὴ οη η ᾖαδες 1 Γε)γῇ 
{ὁ σα εκερίβι». - | : το 

πόρσιον.Ροξε. οἀμετο. Ῥτο εΟπαΠ1. ποῤῥώτερον, Ῥεάπεῖεαχ ὰ φείσό, Ρεί απεία- 
εεβαι πόρσω. «οπαρατᾶξ. πόρσμγ. ΠΠρετ]ας. Ώσρσικα οι εστατ Οὰε ο. δει. ρτο 
Έρς ἀϊεετες µωκέπ ἀπόβλεπε Ὁραιτέρο. ς 

εν σε «ντο. Ἐρι]οσις απὶ σεππο νοῖο εοπβατ. Ῥεϊοτε, Ρετρείπαπι Ἠπετο- 
πί τερίαπι ἁἰσηίίαῖεπα ορταξ: ροβοτίοτςε”, νε ΕΡἱ εοπΏπσαϊ ποπήῖπε ςατπαίπηπα 
Ῥες νπίπειίοπι (σθείατα εἰατείε,αιπδῃς ποὮ αἷῆς {οἶύπα , {εὰ βΡ1 αποσπςε ἔδ- 
τηαπα ἠπηπποτία]επα ρατίας. Πας 1εο ἀεείατες» εἴη δέ σε μᾶο οἶτον χεδνον ὃν ζῶμλν 
ὢ ὕψει κῳ ἐυδαιμοίᾳ Φιαζη), ἐμὲ 3 τὸ γικῶντας ὑμνεῖ,θανερὸγ τῇ σοφία πυταιῇ κτὶ τὸν Ελ- 
Άζωας ὄὗπα. : 

ποοσάδε γκαφόςρις ῬΥΟ τοσνύτοις Ἠκηρόρρις, ΡΕΙΤΩΙΠΙ τοωσώδε. ΡΙΟ σοσάδε, Ὠείπὰς 
γχαφόεειε ρτο γεκηφόερις. 
να παπεῦ. Έτο οδέρχεῶαι ὃν ὕνοι, 
Ἑω ἃ. ἹΜοταπόπτα Ροξταπι ποη σ]οσῖατί {ε {αρ]επεῖα ροξίεος εΠε εοπέρί- 

επ » {εά ορέατε γέ τος {ε , δε γἱάσαεις : αΠοααϊ 1η πιαπίοβαπαι αττο- 
δλσα ΠπΗριείόπεπα ΙΠείάετε. Ἠις Ώοτ. «β Ἐλλανας Ρίο Ελλίωας ὃς σπονταν 
Φτο ποώτῃ. 

Φ 



Φόρο ρα αρα ος σα ο λος τρ ἀσιὃ ών) κ ο ος κ ο ο πμ μον τν να 

ΘΏΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝ9Ω, ΤΗΕΕΒΟΝΙ ΑΟΕΒΙάΕΝΤΙΝΟ, - 
Άρμαπ. ευττα γἱέοτίαπι αἀερτο. 

- Ξ ο . « 

ΕΈτλδιθςΣ-Ὀ. ο ΕΕ. τε 

ΑΒΟΥΜΕΝΤΥΝΜ. 
Τ. η 7βετορ 4 σγΙδεη{ὔη5 Εγγάης ὁ υἱζζογ]α αμα -- 3 Ξ σοι ς . 3 . φραάγ]]μξο ΟΜΤΓΗ 13 ο ὐηρής εξ αἄερεως ; περι ὁ ἐς 
εἷα, ἠἐῥογα ἕατε, [ογΕ η έπε , 65" γιάίογ η εἰαγίμάέπε : Φμυ- 
Τ472 ΓΟΥΕΗΠΑ72 οε(ά//οηο ῥηβία ϱΗΕηςΗΣ. Ταγη ἀἰσγε[νοπες αἆ ξ 
δεηε[εη, Γποπεπα. Ρε[εμη « Ποβίιίεη α[ό[ζπε Ση{εγεεκΗ:. 
4ΐ0πε οβ/τεγ Ίοεά Βεατογήα. 5 ΓΓλ7μΠάΤΟΥΗΥ αρμά {ηγεγος 
εὔεηαι. 1 απάεγεεοπε]μάκγ Οἆεη [0 εσγηµ πώ, 5’ Τβεγοπῇ.. 

ο ῥεγαἰίαξ μας, : 

, σ α ο 

φορῤφεᾶσε. ϱτόφη ᾱ. κὠλ. ιδ. αεταφεσας. 

ο Α . Ὠ - ον , ν 

Ύος ὃ γποπ], αἱ τπηουᾶ Αγαξιθόρμργες ὅμτω, ΗΙΗ ζοππίμάμσες εἰ 
εἰεματα ἀοπαπα , ταοάυ]ος τς : εν λος. ον 

εἶας πιοδεταπϊπ]-ααξΏςᾶ, ο  νν, ορ. {424ΜέΠ) 122ΕΕΜΕΣΤΗΕΙΣ ο 
απειῃ Βετοξαι,απεην νίσηπι ώ ἄνδρα Κελαδήσομδω «πες ΤΙΥΗΤΕ εε[εὐγαθιιμδε 

 ππιετηας εε]ερταήάηπῶσα- ὃτο Πέρα κδυ Διός, δαπὸ Ρέας μες 1ο εἰΕ 
πὸ εὖσι Ῥαΐα {τ Του βιετα, Ολυμπιάδα ο ἔσα- Ο/γπερίῶίι αμγε ογ- 

ο. ΘΟιγαιροπη σεπατήςα σον Ἡρομλς σλέη (ἰς Ἠεγομ ες ρη 
εἰ τα Ἀοποσε ια ᾶκτ ες ο πθκββω η: σε. ας ή, 3 
εὐ]ςς., οὔετονς ρτπήσίας ο λέρου. ης [ῥ0ί1Ο7ΗΠΙ δε. 
{ροβο:ᾶ ἀερε]]αι Αησία, αρ πεπεαοβία, Ίβεγεπε οὐ αγ 1 

ο, ὀ]εετυτι» ᾖταὸ ντο; ἵαη- Ἐεχμ γάφόρευ - Φησόγίσῷ γΙάογεπο» ρπέ 
τας 5 ον. : ο επι ἄες Π Όσο τε εαπετεπι δε 2εγωγητέον ἐπὶ »- 6ΡΟΥ2ΕΣ γοεο.» Ην Ροβί- 

υπ] ξεοτίαΤ ΠετοπΙκππείπρτς {ῇ, π - 
ς τρ Ξ ο κάμον ζΕγοΥ ρῇ η Ασχισεμέ 

{εωσῖα τοτᾶ αἆ {ε εοπαετηε. » τας αν ῶ ο » {μπλε ο. Ἴ µ 

Ίταα;Τλετοπέ επεοππίοςο- ος ότου (ἰαγογΗ7Η ΡΥΦΣΕΠΙΣΟΥΗΠΕ 8 
Ῥοπεᾖαπάά (απιαπι, δε 51Α- θυωνόμων τεπετέρων ΤΕ ΥΕ ΗΕ ΕέΣ0Υ 612. 
συ νοςερταάϊεαδο ν]έτο- ἆωτον, ἐ,όσολη), 
ατα, παπα εἈστα αμλάτήπσο εξ αἀερτας ψὶτ ἴ]ς ,ποη [οἶάπῃ µας τς ζΟΠη πιοπάαπάυα, εἆ οἳ 
αἴίας απος; νιτατες {α{ρίεΙεπάας, νε 4) ἂτ ἴαβης ἱνοίρΙτα ταῖς οὐ(εταατος , ρα πα εοἶυ- 
σρεῃ ὃς ξα] οἴσασατααι, ἂος οἱατοχοπι ππαίοχµαι, ὃς {αδάϊταταπι γτοέηπη τεέτως πιοάετβεοΣ 



στα ος Ἡ- - 
ΘεΩγιΑκραγοντήῳ.Τ Ἠετὸ Φαεαἷας Απιραπείποτιπα εγταπηις/αῑε σεηετε Τὰς- 

ὕεμις, 0 Οεάϊροάε οπηπάις, Αεπεβόεπή Εμ. (οπετακῖτ αββηίτατεπα ΟΠΗ 

Οεἶοπε εγΤ8ΠΠΟ , ευ! Ώεπιοτετοπα ΠΠατη ἀεάῑε 1Π Ύχοτεπα» ὰ συα Ὄεπιατε- 
τευσα πυπαήπαα εβ αρρεῄίασυπα. Τάεπι ΠΠαπα Ῥοΐγσεῖ ἔταετις Ἠιετοπίς γχοἵεπα 
ὀμσίς, νεαἰς Ἔππαις: Ες τεβς Ἠετοάοτο Ἱ. 7.Τεεΐηπα Ἠπππετα εγταρπ]ὰε ἆε- 

1εοῖς, ὃς υπὰ επι (εἶοπε Απιζίσατεπα Ῥαποσηῆι ἆπσεπι ρα ο {ηρεταυ!ε, εο- 
ἀεπι ἀῑε πο (σας Ῥεγίας αἆ δαἱαπίπετη ρτοβίσαταπε. Ἐίτ ἵεετα Έβετοπ αἶνας 
αριἀ Υπο. Αεπ, το, αμεπῃ Άεπεας οσοῖάἾε. 

ἁγαμέσαφμε Έβεηος, 
Οω40 Τόεγοπρ γγγήτη σα Υ{ΕΥΟ 
“ΑΕΠΕΠΗΗ ῥεΕΙΣ. . 

Νοβτί ΤΕετοηῖς πιαῖοτος πας {εις αἆ Σαἴῆ τεξετΗπευσΊεα ἀείεξάεπεςς, Τ,αἴης. 
ευίας Ε]ῑμς Οεώΐρας,εἷας Ῥο]γπίοςς » εἶης Τπεηαπάες » εἶης ΤΗαπαεῃςς, είμ5 
Αηεεβό,ου]ης Τβε2ς,ομήας Φαπιης,εμίας Τεἰεπιαςλης, ευίης( Παἱςίορεις, οί; 
Οπιπιεπίάεδοςμίμς Αεπεβάσπαης, ομίας 1 ετοη Ες Φ1ο]η5 Αφιίσξεϊ ἀοπαῖπις, 

Ακραγαντήφ. Αεγάσω Οταςῖς, ΑστΙςεπέηήΙ 1απἰηὶς, αμέῃοτε ὀτερῃαπο» ντὺς 
Ῥ{ς ας ὰ ρτατετίαδεητε Βιυπήπο αρρε[ΠατΆ.Ώε φιᾷ γ]άε Ῥοπηρ. Με]απα Π. 2.6, 
7. Ψοἶατετς. 1. 6. ΦεταΡ. 1.6. Ώαἵ ρίαςεῖ αὖ ἄκρον δ:γΑ, αμα ἀῑσας ΡΥἨηΥΙΑΠΗ 
ὃς {εγε11ε7ᾳ. γεἰ αἩ ἂγελέδε γὴ ασεγ,δτ ΣεγγΑ:0πα{ϊ ρα απτή ππαυπι {οἶμπα. 5απε 
αυί ορρίάο ποπιεη αβήσπιεης ἆατατα α0 Ἀρτάραπτε Τους δε Ἀβετορες Ε]ο. 

αγμαπ. θηρρ]ς γεικηκόπ, Ό Οἰγπιρῖα» ετατ {ερεμασεβπια {ερεπαα. οζαευσ 
γιόξοσία σεπις: πἱπαΐτηπα οπαἁτῖςί». ζαρίς αυτεπα εειίατπεὮ οὐτη]ε ν]σεῄπια 

αυίητα Οψπιριαάε,ρηπιά{σπε γἱέχοτίαπι τεροιταυ!ς Ῥασοπάας Τπεραπυς, Ἐς 
απαπιΐς εμης {οἰἶπι αἀπιβαπι Επετῖε ἱπΟ ]ψπιρίᾶ εμτη]ε εεΓΕΘΠΠΕΏΟΓΑΠΠΕΠ ποπ 
ετας πουυπη, {εά Ίαπω αἰώς Εεομ]1ς νβτατιπΗνε ες 22.Πἱαἆ.αρρατετ, Ῥετβείερα- 
τυσ αἆ πιεζοτα εὐττεπἆο -- εὗπισιε ποΏ ατησεπάο, {εά ἆες Ηποπάο,ξεα {απιε 
νε οὕττης αεεῖσηῆς νῖέις ξαάΠεε,ςεἰετίτετ ΡτατετηεΏεπάο,Οποά γίάετας ἁοεμίβς 
Ὥοτσετησς Οὐ,τ. [ιτ Όατπι, ών ἃ 

Μ4εσάφηο [εγιάν 
ἘβΙΑζ 010. ον 

Οήπισαε, τεπηροσίσης Ηοπιετὶ ποδτ]ες εὐττά εχετεετεπτηγιεὐγίατο ΑπῄσεἝο 
εωττς τοβεπά!ρεσεερτα εταᾶῖε Νεβοτρῖα Ε]5. Ἡ.... 

Ἰῷ σὺ μάλ᾽ ἐγχείρ]αςἐλάαν οδῤγαύµαλὶ ἵπποις, ο. 
Άυτος Ὦ χλησίόαι ἐὐπλέκτω ὁ) Φίδρω ἐς ρα . . 
κ ἐσ᾽ αξισερα τοῖτν.απεὺρ του Φεἔιου ἵππιν 
Κέγσοι ὁ µοκλήσαςι εἶζαντε καὶ ἰώλα χερα). 

Εγγύσση δὲ ποιἵσπος αξισερὲς ἔγχειμεδήτω, 
ὢὩς αρ τοι λήμῶν γε Φλάσσετα, ἄχρον ἱκέδαι, 
Κυκλε ποιητῶο ο λίδε δι ἀλεάθται ἔπαυρεη, 

Μηπως ἵσπες πε ρώσης κατὰ 3 ἁρματα ἄξμο 
Χαῤμα ὃ τοῖς ἄλλοίσγ» ἐλεγχείη δὲ σει αἴπω 

Έρσεται" ελλὰ φίλος φεργέων πεφυλαγµλνος εἴγα;, 

Ἐν 19 κ ὀνγύσσγ 21 παςεξζελάσμδα Φώκω, 3 ος. ς τα 



Π 

38. ΡΙΝΟΌΑΕΙ 
σὲ Ἐ9' ὃς κέκ σ ἕληα μετάλμόνος , ἐδὲ παθέλ»η. Μος εξ, 

Ἠμί ή γαἰδὲ αρργορίζ ματς Ἠπρείίε Ργορὺ ΥΜΕ ος: 

1Ρ/0 νετὸ ὑπεμύαθε δευε[ 1ο 1η ομγγΗ : 

ο Ῥ/ίατη η {Η/Υ αΤΗ ΡΟΥΗΤΗ:άΣ 4ΕΧΣΥΗ13 640 

Ῥμπσε νουίεγαηε, κάφε εἴ βαδεπας ΠιάλαόΙ»: 

αἱ Ππείαίη αμέο]η δή Ίεγ ες αρργορίπήπεε, 
ΨΕΣἱδ1ηοή1οἷ η γάεάσηΤ (εΗΠΗ1Η αξ{1ς41ε 
ποσα δεπε[αᾶε: 1η [αρίάεῦε νεγὸ νἶσετ ΠΠΡΙΠΦΕΤΕ, 
τ1 μιο Πηαήο ϱᾳΗ {ή με γη/πσγος, όν ΕΥΥΗΣ εοπ/]σάς, 

σαμάμη (ε{ε1 αἰήΡΥΟΘΥΗΠΗ γετὸ {3 
Ἐγγιργουμήε ἀμ]εῖε ῥΥµεης εὔμΣ» ε[ίο: 
δὲ ΓΗ αἱ πρέαίη Ρ7ΑΜεΤμεβαγῦ Ρετ/{έήπεης, 
Κοη ε{έ φ; τε αβε μασ ἐγΑη/ή1εησ, Πε Ηε ΡΤ4ΓΕΤΕΑΓ. : 

Ἠας εὖπι ἵσποτατεε Ῥ{εμάοτεβες ταα]ὲ εοτταῖς: αμί(νε εΏ ἵᾳ Εἰεξτα 5ορ[ο- 

εἰς) εἶπι Ίαχατα ἵσια Ἡαθεπα, οχ εαιῖς αἶτες οτ/ηπῃ πΠεκήεε, ἱπρτμάσης αἆ 

Ιήπιαπα οοἶατηπαπα οβεπάϊτισμο ξαζχο πιοά]οἷος τοτασητη, αχέπιαμε Ρεσίτε- 

ρἱοῖρίε ες ευστα εχευβης εβ:ἀειπάε ]οτῖς ἱππρ[ιξαταμι εαυῖ Ώης ας Πισιεητες 

πι](οτὲ ἁπ[οειρ[εταπε.Απαριήτεγο αρμά Τηουσσίεαπιρτςεερτὰ Νεβθοχεῖς Ποια 

β]ιο τταά!ε. 
Ίσσες ο Εξιλάσαθιιύφ ἄεματε ὃι πεεὺ νύοσαν 
Ασφαλέος κάμπ]ουτα σβοχῷ σύειγγα φυλάξα., 

” Αμοιρύων ) πῳὠσω φεργέων ἐδίσισχε. 

14 εμος οΥΥΗἱ μιπᾶος ας!Σαγε.ό" εἴγεκα εεταῦ» ἳ 

ΤΗ 5ο ηβεᾶργεγοζα ΓΠΟά1ΘΙΗ22 γΣ έα1 ΥΙΓΑΤΕΣ. : 

ΑΠΙΡΡΙΥ7Ο {μη μη ΡγµΜεμς 4οαύΗΣ. ος 

ὸματεΏσεο Ο4ε ΤΠετοπί ρτο΄γίτατα ὰ αμα ἀτῖσῖς τηςζα,ςοπτεαέτή. ; 

Ἔλερ.Ησο Οἆα {εειπάο εοἱ]οεσεις οτάΐπε, {εεμπά πα γέτοτια ἔαιπρια5.Η1ε- 

το επίπα {ερεμασείπιαπι εετίαπα Οεἶειε , ΤΠετοἩ {ερεπασεβπααπι Γερτίπααπα 

Οἰψπιρίαάεπι απαἀσίρῖ5 Υ]αῖε. 
αλαξιθόεµηγες ὕμωμ. Ἐκοτάίαπα ἀπσίειτ ὰ Ρτοροβτίοπε», αυπα ἱπτεττοσατίοπε, 

ἃτ {αδιεδξίοπε εοπβατ. Τη ααἶδιις ε[ὲ ἁπορία, οἶἶπι νε]ωτὶ Πα Βτος Ίη ρετίοπατηπι 

ἄς]εξει. Οὐοά Ιαήεστας ἩοταΏμ».].τ. (ατ. Οά912. ' κ 
Οµείω νΙ/ΗΠΑΗΣ Ἡεγοβ» {γγΑ, γε] αεγί 

Τα 1ες εεἰεύγαγε (158 
ΟΜΕ7η Ώεμή ο γεῶρε Ίοεο( 

Μ40ηΕ6 Ίμασος 

Ώ]βετειαπιεα ποπήπυπα (ππετβοπε, Ῥϊπάασις παρε 

Θεό ἥρωα, αἲδες. "ι Ἠοτοξς, ΤΗΥ, Ἴργοα ΏεΙήΣ. 

Ῥιοπατας Εγπασ! αὐαξιφόρµηγες Ίος Εῇὶ αὔακτες {ια αὐάοσογτες τ]ςφόεμηῃο. 1 Νἱ8. 
πἰπιάπα εατβαίαα εοπαροπΗπεας» ἀειπᾶς αἆ Πας ἵγτα αρτατατ » νε παπα Ρροξά 

ἀοε πας]οάίασα: ὃς ντ αἲς Τε]ε]αίας, Ίψτα εΏ «ἕσαυρρὸε Ἔ ὕμιων» 1ηΗῤγα ΥΠΗΟΓ 

711. 5εμομαίτεν εχροπίί εἴαπτρετ ροίπηαπα γοςςῖι αια[ῖ -ὅσο ο φόςµηγο” αφαοσ- 

(δρ ΗΡΙ «σβατα ἁοπηίπιο [μὐ1εῶΗ. θεἁάρτίος Ππτετρτετατίο εΠροῖίος- Ίνα 

δι 

. 



ο υΥΨνρ ος τ 39 
(πεπιεοϊπάἰςῖο τεξτὸ οῬίετησε Της [Ππίας)ποπιση {βααβποάϊ εδροβεῖοβῖς ποπ 
ἁσποτας πάθος » 16 ἐνέργειαν γτ ἀλεξίχαχος, παυσίκακος » πλήξισπες, αλεξιάςκε 2 /2ΥΗΤ 
«ερ (γα) [ρώαηςοᾷΟΥ1ΗΗ ἀθημΙΓΟΥ, ο γα «ερα//ογ, ἃς ἀλεξίμοςεες 10/0 
χρώ/ίου, ἂλεξεφαέμιακου γεΏλεά η αάφεγ/ γεπεπατα Ἱάφιις 1ὰ σεπ». 
γα Θεὺ.Οιοά ε[ῖ ἀπτεία, ος εἰ αήμῥιζαείο. ταῖοπς Ροξτᾶ, αι ἵπεετίας ο{ξ 

ουοά {μπρεησις Πε εαπεπάϊ αεσιππεπευπη:]ὰ Ἡτ αἰαχοίωσε Ἆος ΕΒ εοηημίες- 
Σο. τοξίοΏε εὖπα ροξξᾷ ἕπτα Μιία,ειπι απα εοπ/{ηἱταπάο «οπηπηηπίσατ 6επις 
ατδππεητί εταδαπαΙ. : 

ἦτοι Πίσα δρ» Διός. δυβ]εξμο αμα {αρειίοςί Ιπεοιτοσασίοπὶ τε[ροπάςς: ραῖ- 
σηύτῃ Ππῖς Τίνα Θε ὑ:απαπάο ἁῑαε, σης απίάεπι εί Τουῖς.Εἰξ επίπα Ρις 1 Ώεο 
{αστο ο αµιπαιεππα]επα, αι 151 περα, {βετοζηπα 1ρᾳ εειταπήπαπῃ «ε]ετα- 
Ώομεπι. Ώε ΡΙ9 νὶάε {ηρετιοί Ο4ᾳ. δαρρ]ς Εῖς {εεόν 6. 

Ολυμπιάδα ὃ).ος εἴξ ὃ Ολυμπικὸν ἀγῥνα:γε {αρετιοτί Οἶἶᾳ γοζεπι Ἡσης Πιπιί ἆο-- 
ευήπαμδ,ίη Ὦ Ολυμπιάδων κλέος{ἴτοΡΗε 4. τοῦ ἔξισεν Ώοτ.ρτο ἔρησε). ὰ νετΏο ἵσημη. 
Ῥετίρευπα τεμϐ ή Πασίης Ἠετεμίεπι ΑΙεπιεμᾶ ΒΠυπας οεπος 1άσιπο Ώαξτγ- 
ἔπι Οἶψαιρία {πτουίς οποτεπα ΙβήτιήΠς: {ἆααε νἱάστως ἵη Βϊς αεεοβοσὶ Ῥϊπ- 
ἁατις. Έετηπε επίπι Ἠετεπίεπι ροβὲ ἀερεί]αίππι Αμσίαπι Ε[άῑς τεθεπα » 41ο- 
πίαπα ΗΡΙ ρτοπ/ΐθαι ππετοεᾷεπα οὗ. Ππαϊ Ῥουτα ρήτραείοπεπα πο 4εεερί[ει, 
ες Π]ς ροριαειοπίρης ὃς ρτᾶἆς εετεοππεῃ 1π(ΗεηΙ{ς Του Οψπιρίεοίαεαις ἵ]-- 
1σά Οππιρίεαπι ποπαϊπαβε, Ὑἱάς βµσία ἔαύη]κηη ΖερΗγ6Η7Ε, αρµιὰ Ἑταίπη, 5ε- 

:εππἀο ἶοεο, Βπῖς τείροπἀεῖ πό ἔρωα. Νάπα Ἠετος Παδβίεις εἰ Ἠεει]ες. 
ἀκρόδηγα φολέρου. Γταησέετε Άαπε γουεπα ἃ ῥεπη]σής Ώπρυπα» ρτρ ατα ἀῑκίε 

Ευβρίάες, ἄχροδώια. 5εᾷ αάάτε σολέρου, νι ἀϊβετεπβατη ἱράῖσος δε καπεχεηση εχ-- 
Ῥοπαι. Ίναπα γος Πτα ρτορτίὲ βερίβεατ ρεϊπαίείας Έπσ πι, γἱάε [ίσες ΕΓηπισπεῖ» ἳ 
επῖεϊοῖ, Ώοσάεῖ: εκ ἄκρον (1ο » ὃτ 9) ζ ΕΣ: απῖα οκ {ηπαπαίταεε αερτιῇ ἆς- 
εεσρεβαἈτις. Ἠἰς νετὸ αραβ πιαπυδία» Ρε]ῇ αρρεΠαε,αιας Ίου. Μος εετ- 
ταπαῖπο Ιπβίΐεατο » εππα Ῥηπιπα εοπ{εετοµ]ε. Ἑς Ἆας γοες νὶάε ΤΠεβρι- 
τησα 9εερὶ Παπ]. - 
Θήρονα ὃ ,Τετεῖο Ἠαῖς τείροπᾶςε σ; εὔδεα. Οπΐμο ποππεῃ ἓῖς ωβή1οῖς η /πῖ- . μ . . 1 ἐ {. μἹ } ζ τατα ΤΠεΓοΠετη 515 πο πηββρᾶτω Ἰαμάπι ἀεβείεπα πππεπίε, Ἑοτησμάπεπι ὃς 

ἀεκζεσίσατεση » απα εειταπηηῖς Οπιριςί υαζζοσίασα οδείημ]ς : ΠοίρίεαἩτατεπι, τος ανν .-- : σε : Ραισίᾳ ἀείεπίοπεπα, νἱἰτεητῖς Ίσπιςη εἶατίης αᾶπα {η πααϊοτίθης » εοχηπη ἶπ ντ- ες {η άἴεος Ἱππρεγίμση. 
΄ ς ΄ ον . πετεαορίας ἔνεια νεκαφόρε. πος εξ ὠθέχετοι µέλεσγ ὕρυεν, ὅτι τερρίσπω ὦήκησε ος τετεροεία Εἴῖ Ροξτῖςα Ρτο τέδρισπος., νε] σέ 

5 μα 58 η 
έ, 5 . ΄ κ ς Ατεςς, δε 7έσσαρα εΟπηπη. ὃτ {γπεορε ιτέζα.δε νγετρο ἀείρω τὸ συζευγνύω {4ησο. 

(ἱβρέατ. ηιες. εξ δορα, ἃτ πεβ]εξζο απσπηεπεο ἆορα, Νοπιεῃ ααϊς ἁἵπιπι εβ: . - ΄ σ. , Ν . : τέως γε] τεβάοες ϱαήγισι», Σικαφόρε.Ρτο ιήηφόρε. ἃ γη γΙέδογ]α, ὃς φέρω έβοσο. 
/ : . Ξ κ . α22οΗτέο. Οενυπάαπι, αποά βσηίβοοτ ὑμρωτέο. Α. νοτρο 2ε]ωνέ ουσά οπίά Πε γιὰς αρυά Ἐποιβίηπα. Αδ αυτῃοῖς ποβτο Εὶς Πππαῖτατ ρτο ὑμνέν εε[εύκατε, - αἴσᾳ γοσεβγαήἸκαγε. ντ ὃς Ῥγτ]ᾗ.Οὰε ο, 

ὁὲ Ῥος «β φωγ). Ώυρίες γοςῖς ο «β βοπΙΠκα ιο: α[ιαμαπάο εϐὶ φωγγ,αΜαααα- 

Ἄρεσσογ. ΕΙτ ἃ τέτοια. Ώοτ.ρτο τέηκεα 



ο σαπι Μασιβτατη»»δὲ Ῥηπεϊρίς ερίεΏ
ετοη Ροξσευπι: Ῥοεέβαιε Ρε αἷα ανᾶ 3- 

4Ο Φρανκ Ό κ κ΄Ε 

ὁο ἔψε: ἄε α πα νίὰε Ίοχίςα. 
ος 

ὕκαμν ἐν. δεεμπάνπι ]αμάῖς ατβιποπίωση 

οὑίοτματε ἀῑείεας», αμαπᾶο δίχµον ἔένον νοςας.Ηΐς ποίρίτεπι ευΠ1
 ἵωτε [Η1σίε, αι 

οχαῖρίε ΠοίρΙπο: αἷὰς δε (απαίευς ρτ
ο εο απά εχεῖρίτατ. Τω ΠοίριταἨτατε 1η [η εία 

οείατα εται οῬ/{ετμαπάα:πος εβρ
ποι {οἰδδι πα ]]α ἠπυσία ἱπέοτεπάα » {εά Ὀεπεῖ- 

εεπεῖα ἵπ Ποίρίεςς οκετοσπἀανπὰς Ο
άγῆ-.. . 

ο «αλον ἀτέμβευ ν ἐδὲ ὀἼχφιον 
Ἐενγες. 

εεβοπε [ση ες [η ἐς [αάετέ βο[1
ε». 

σεὺς 1ὸ Διός εἶσι ἅπαρτες Ἐένοι. 
α 

πι Οάψβ. 3. Ιάεπι αἰενπάς ὃς Ἐδ
ιος 7εὐςαυί Ποίριίοις Ίπτα ἆατό ἀϊσατητ. Ἑς- . 

ἀἐλὲ 16ίειιτ Φίκβιον ἔένου ἁῑκῖτ. 

ἔρεισμα. Ἄος εξ οήθεγµα» τάχσμά» ἀσράλεια. (οΗΠΡΗ» αγχ, εί. ο ια- 

Ώνς ααεπάαπα γοσᾶῖ ἔρεισυαι Αδύναίων Μεταρποτα {παιρτα ὰ Εα]οτῖς [15 αίδις -- 

Ἰπρϊα τας ὃτ Βσππατυτ αάἠλοίυπα. Ἐτ εῇ Ίος εετήιαι Ἰαμάΐς ατδαπιεηεΙπα» 

απδά Τπετος Περατεῖα «οἶωπεΏ»ῷς βα]εἴπιεπεαπα. . 

ὀυωγύμων τε πατέρων.Ἅος εβ. ὀυκλεῶν ερρνωγ.Εἰε ἐωώνυµοο» 

το ὄνομα. ἁῑεῖεωτ οἷαγμ»ιῥοηὲ ἨοΤΕΡΗΣ: αἷίὰς αλιοορὺς» {ει λαιὸς ΕΑΗβΕΥ ο ᾖβ, Ὕε 

ὀνόνυμως χὴρ. Ίὰαμε καὶ αὐήραση» γεὶ κατ ἐυφημισμὸν. Ώ9 γοςς ἄωτος ἀῑδιπα: 

Πιρετίοσί Οά., Ἐδαιε Ίᾳ Μή5 αμασε
ιπα [αμαίς αγβαπςηζαπη. Ἱαπη ετΗ Ρίο Ῥο- ) 

{εἱο Απιοιίπο ἀΐσας «1εετο εΕπα β51 ρτορήίαπα » [οἱάπασυε γἱάςτ! Ἡοποτεπ], 

απεπα πες πιαἰοταπα εοπαπιεπάαέίοπς» πε
 ες Ρες αἰεονίως εαἰαπιίσαεετα αῇε

- 

αυυτας ῄ5: τάπιςΏ οποσϊβεαπι
 εξ εἶατος ρτοθεπάτοτες Παβιϊ

βε. αποπ πιοάὸ - 

πο ἀεσεποτες αὓ ης, {εά εεῖαπι Υητπεε δὲ ποπαίπε {πρετες. Ώσορτειεα εατο- 

εὶς αάάϊε ΤΏετοπίς Ιαιάδας, 
παπς αάοσυε οκϊπχίασα» αιδά {ιτ Ώος εἶατοτηαι 

ἁμοσυπι.δῖς Ἡ οταξίας Μεεαπατ
επα {ροῖς ςοπιπαξἀαείοτεπι,αιὸά τε

σίδις αἴλιής 

εῇει εάϊεις. Τ Ποτοπίς Ρτορεπίζοῖςς
 εἰατὶ Βιετιπε ο τε απὶ (αἀπαῖ περοῖε». 

ὀᾳδόπολη. Πος εξ ἐρδών αὶ σώζων 3 πολη. Οποά ἔασῖς αά τεπαρ. αΏλιᾶχαπι ετ]- 

σῖε πια]ὸ πιοζαία σα εοπήσε,ρομ
!5 ]εσίδις ἀῑτίρις. Ωυπίπευπα 1αυιά1ς ατθαπιεΏ- 

αὓ μιορίτατατε: είς Ίπτα Γωτῖς 

-» 3 

ες εὖ» ἃτ ὄνυμα Αεοι. 

άν. 

Φιὰ ςεἱιο[ια[ση εσταπῖ εκροβἰρἠπήτηπη ἐρωσπελι, ὃς σωζόπολ!». : 

, 
9 

. 

παράφραση. αὐπορ». Κῶλ. {δ.. μετάφρασε. 

κ . ἳ ος /. ο 9 ω ο τος, : 

ο ος πολλὰ ωμῷ, Ομ Χα {4ΡΟΥΑΡΕΣΜΙ: 
εάςς ΠΟ; πηπηϊ ὅερο) Ξο0Υ 0ἱ2 

ω : : 

ἀλβοτο (αδιπάς ταπιαῄεης. 
τἆ κ ο ες ΣΗΗ1 ΑΗ{30. {πο ΣεΗΗΕ- 

κ 
τω ττλ- : ο. σ ν : ον ο ει μμ 

᾿4σπη ρτοχίπιαπα Βπἡ {εάσπα ποπαδε ρω σοι, τε [ρέει κῇ ΣΙ: 

{πςοἶπεταπτ, [οΠἡοεετΑστίσεπ-- 
οᾷδαλμος' αιων τ 29Ε- 4πε ΓπεγΗησ ος σα 

5 Ξ 2 α / 
3 

τσπις {ΑετοΜίπετας επηρίο. πε µ0ρσιµος  πλδτο τε σμε τη ρόεὔασΗ Γεν 

ἄεεοταταπι: αἴ το Ίτα υ]στα- 
ὁ χάρεν ἄγων : α]ελ ας ὦ' σγαγλαϊῖ αδ 

Πτι . 7 σος σε πω. ὅ ο. 

να Ὃ ος Ῥησίαι ἔπ᾽ αφταις. ο 
5 « Έα ον { ο ῃ 

. α 

Φτατίαπι {οτάτα (ππειντ τη ο
ἵ- πρὸ ο Έρονιε σεὰ Ῥέας. Τογὴπ 6 δαΕΥΗΙ6 ] 

μα Ξ ες - α ΄ / 
ς 

βία οπιπῖαπι ποδιμβασηῖ, ὅς οσο ολυµαν γΕΡ» ΚΡεα»(2οπη ΟΙΥΠΗΡΙ ΣΙ. 

λαβείβμὰ εεπ/{ετξτοτ Ω 1ο - «έθλων τε χορυφον; ὀεγπαης» ο αγ ασ 
Εμ 



ος σας ϱ 5 Ε τε Δ.τ 
4ππα Ἡκτοδιερσία. εεττα εἶὖπι σπορ τ' ΑλΦάξ, το Γαππέ ΑΕ”, 1ηεαΗωή, 

Φοτ[ετίεπι περοίσα πά Ἓμος, νο, ιδ το 4{ρδεὲ, ἀε]εαασ» ὀγπι- 
τοπετη σίαας ἀείοεπάειῖτ,ο- - ο ον ρε σος τν 

σατππα ες νε]ίτα Ἱαρίεεσδατατ- ον ορπέν οο πήτ μ,δεπεμοῖ» --- βᾳ- 

π ὃς Έ πες 81, σα! εσείαπα ουἱ 92 ορισ κοµίσν ΕΤ αάδας 1 εἰί- 

οἰσπιρίοσση οεστατηξ οσωηίσπι γα. 
Ρικ βααήβππασπα δε πηςαταμα ΑἱρἩεῖ τεσές , Υε Ἠά{σε πιςὶς Ἀγπαπής επτη ἀε]εξατίοπς εχαυάί - 

τῖς δεπεβοἰεπεῖᾶ εαᾶ ροζοεῖς, (εἴ]σετ Ἐ πετοπί ὃς Χεποεταῦ τεθετῖς, εοπίεταατο {ρβςπατας 

ὃς ἑατεάτατίο {οἱο: αἀςὸ υτππ]11ς {πιπηεοτᾶ ομ]ς,ππ]ής ἰοΙποσαπα δε]ας Ιπάεεχρεἰίάτας. 

χαµόντες οἳ πιγλλα, Έχεο αυὐοάἀ Ῥεοβεπίζοζηαα εἴατοσαπα Βοτεπα αρρε]]αυίς 

Τμετοπεπι, Ῥ{πάθτας απίαπι ατεῖρῖε Ἱ]οτυσα Πάξοσίασα ατεησεπάϊ : πα αἲέ 

Ίαδοτες οῦ {ρᾷς εχαπε]ατος εΏε., αιήδης Ππρεταῖῖς {αοτατα Ευμ{] {εάετα τεΠΊε- 

τυητ.δεά σποτπι παδος τατίοπεπαὸ Π]α ἁππετβπιοὰὲ ΠασΓΔΩτΙΣ. Οπίάαπα πος 

1άεο ἀϊδαπι ΙπιεΙΗσιης, ΤΒετοσίς αμος παυἶεαπα απίπιο Ιαροτοαῦε,αυία εὖπα 
απτὸ Ἐποάή εβεπε,Όε[{: εἰπ]]ῖς Εαςίοπάϊ εαπ/ανππηταςα {εάε ΦΙ Παπα ἀποο]ηθ- 

«σαπε: 1δίαιε «οπῖτα Ῥατθατος σε[ζο ΡεΠο ντθεπι οοπάιάεταης. θεά αὔασι νζ- 
Ῥειὸ ΑπατεΏης Αετασαπτετα Ρυξας, Αετασαπιί Βαήο Ποπιοηγσιαση.δεά Ας- 
εεσιοα Οεἶαπα {εποῖε ΙΠεε]Πσεπάαπι, Θεία Ππυίο Ώοπιοπγπιαπα» δες Αρΐρει- 

εἶπος βΗᾷς (εἴοοσηπη εοἶοπο».Εε Είπε οοἩϊρίς, ιά καμόντες πολλὰ, τεξετεη- 

ἆμπιποῦ 2ἆ Ασιϊσεπεῖ , {εᾷ σἆ Οεἷα εοπώτοτες. ΠΠ επίπι Ποίριήο εχεερεᾶ 

Πιηε ὃ Ἑ πα [ο: ΒΙ γετὸ αστὸ ὃς υὶς ]οευπω οεειφαταπς. Ἐτεπίπι Απαρβετους 

Ἐ μοάας, ὃζ Ἐπάπαις Οτεεεηῇς. απί οοἱοπίαπι παήεταηί Οεἶαπι, ρηπαῖπα ουῖ- 

επι πο πιςάἰοσσίεοτ 1Ώ εοποτοβοπάϊς ἑοπούσίρις Ιαροτασυης 9 Π]ος ὁ Ῥεΐο- 

Ροππείο» Ἀποάο, ὃσ «κετο εοβεπίες αἆ εταϊεᾶτή: ἀειπάε 19 Παβίταίοπε εοἩ- 

Άτυσοπόα, τασίᾶς εοπέςόχο επι Φίζαηῖς δε][ο. 5εὰ Ασίεπιοβεπι ειτοσίς ἀεριῖέε 

Μεπεσταεες. Απεϊρμεπιησι σπῖπα, εἰδία; {οεῖος ἂε πἠσταπά!» {εάϊρις,δς ροηξ- 

ἆο ςοἶοπία Ιαροταβε Ώεσας: Ππιὸ ες {αςΙᾗ οπιπία Πιεςεβή{ε οΏετίε:δε εοέηπῃ αἆ 

Ἡρης βήτοσίαπι τεξετε; {οἱ ἥχςες, ΤἩετοπίς πιαίοτες ὃ (αάπιο ΠΗΠε οπἰηπάος; 
Οεπιο ἑωάΠε βΠαπι Ῥο]ψάοχυπι, Ῥοϊγάοτο Αεπιοπεπα: Αεπιοπξ Βαπο εὖπα 1 
νεπατίοπε εἶπεπι απεπάἆαπα οςσἰά(ᾷεε » οσα {οεᾗς Αελεπας {εεεΠιβειροβεατε- 
Ίδης Αιπεπίε,ἈΠοάπαι εππα Αγοης ἱποο]μίῆε. Ταπάεπα Αστίσεπευπι γερή-- 
4ε, δε αἆ Τβεσοπεπι νίσας γρ]ηεὶ {ορτεπι σεπεταίοπες ΕαϊΠς πΗπιοσαεας.Ο πα 
Ἀήεπεετβεῖς {εμτεπεῖα νἰάεεῃε Ρεχξετεπἆα. Οπήετο Ἡπρροβταεί Πβοτίαπαααά 

ΣΠΘΙΟΓΕΦ Αφηρσεπείποσµπη (εΠεπος αἴεποὮ αἀςὸ ἅῑμίεες Ἠηῆς: {εὰ ρτο επήῖο- 
ἅῑα νερο!» Παρεπάία πηετεπἆο πιο]ε[ῖὸ ὃς παπα Πεεσικη ο, 

ἑερον Ξ99Υ οίκημα. 8 οτᾶ {εάεπι Βυαή αρρείίαι Αστίσεησηπι πεειφρασκδεςζμ]α ντος 
1]αρτορε Πιηᾶ ποπηπὶς εἶωίάεπι «οπάἹεβ,γεπεταϊβππααπα Ἡορεδαε ΝΕπεσας 
ἑεπιρίαπνς] αμία Αστΐσεπειπι Ῥτοίετρίμα ρτο {ροπ/αἥδης ἀοπῖς ὰ Τοιε ἆθ- 
ἔηπι ει, Ὁπαρμα παπα {υπ αὐ! Ώος γεξεττε γεβηταἆ (εἶδπα Οεἷα Βαιήο Ἠοππο-- 

Ώγπιαπη. δεἆ γεηαή]ης εβ ἆς Ασείσεητο {αετατα {εάεπι εὔε ἱπεεΗίσεῃ- 
ἆρπι, ὃς Ἠοταε, 9γ]μαπα Α/ρηπεαπι Βαπίο εοσποπήπετα » γοςααῖε ἄοπιαπα 
Αἱδαπεαπίβνέδεαι 181 ἤτοαι, Τΐρας πἰταίτασι Ἰατείμ σα». 

Ἐμκελίαι τ΄ ἔτω. Μαΐοτες ΤΕετοπίς ΟΕ 4η θἱαΠα νοσας», τοἙῖαςτεσίοπ]5 Η]η- 

Βπβταιος ἓς πο βσπαος: πιεεαρλοσα (Ἠπαρία «ῦ οεπἰο, αὖᾶ εουροσ!ῖ5 ρατθ ος 

Ρβαπε πηα,ὃς εἰστίβίαια,βης αιιο Υίτα εείπέα κ, πες πιοστε μομίτοτης- 
τα 



|) 

ο α- ΡΙΝΡΑΠΙ 
ποτ. δἰπαίᾗς εκαπ/]αεῖο αριάἀ Οἶσετ. ἂε Ίδαξ. Ῥεογ.εκταῖ, ΗΒ πμ 
αγία ϱ]οήργμηγ. δῖς Τάσης ντ ρεπα Ὦ απαα{εαι ὃ ἔδας ἅπαρης οφδολμὸν {ο 
σα ΟΥΙΕΗΡΑΙή γεσίοπή’ ο/η ἀῑχίε. Αριά Οατα]ασι Ρεπίη αν 1η(αγμμά, 
οεεῖη» 51ο ἀῑείεητ. Ψἱάε Ρίατα ἵα Ἑταίπαί αάας. : 
αἰῶν τ’ Έρεπε µόρσιµος Αἀπετῄς τεῦιις {αοσεάής Εοε[ιοῖτα»,ὃε εοπίτὰ: Πς Ροβ πα]εος 

Ίαῦοτες ἔπικολέδησε βίος εὔμοιρρο, {14 Τε] εί (ο ήεα: οὗ νίτεµεεπῃ ὃς ἁλείας 
αμα» Ροβεάετμπε. Οάαἁμο εοπμηςῖτ αἆ ρετίεξΒοτεπι {σε ςίτατεπα ἀεποιαῃ- - 
ατα: αμῖα γε τείζατατ (αἱ Ἡπιοελης Ώγπωπο ἵπ Τοιεπα 

Οὐκ ἄρεᾷ ὤτερ ὄλβος ὀπίσαται αἲδεας αέξευ, 
Οὐτ᾽ αβετὴ αφέγοιο. : 

Φμαήσας ἐρέπω Πῖς Ρτο ἔπομαε: γε Ργι]. Οα ρτίπιὰ ποὺ φιλοκτητάο δίκαν Ἰφέπωγ, 
σα ος εἲὲ Ιδίως: νευπτατες Ἱητε[Πσαπτις ἱηπατᾶ » σεπιήπα, ποη Πᾶ.. 

Ἐτεπίπι 6ε ἔσι Φ)δα το) αρετὴν ἅτ Ἐπεισακτο π.Ἡεἱ Ρτο ὁν οὐ Άδες συγγεβνηµδύως, 9ᾷ- 
ρε επίπα 6οττες εΓεαητης ξοτεῖδιις ὃς Ὀομίς. 

αλλ ὦ Κεβιε σαι Ῥέω. Αροβτορᾗς αἆ Τοπεπι επι {αρρβκατίοπε,εάσιε ποῖ 
Ππιάοηεα. Νναπα ἀαπάς ὃς «οη/{δτμαπάσ ξοε]ιεϊταεῖς. Ῥεπες Τοῦεπα εβ ἔασιι]εας: 
παπα γαίες Ίπια {υπαπαῖς παιητατς, ἓς Ἰηβσπετη αττεπιας Ώευς, οῬ{ζυτα ΡΙΟΤΩΕΠ5. 

ον 3 διὰ βεετοὶ αὔδρες δμιώς εἴφατοί τε φατοί πε, 
φίς {επίεταπε Εεωπίοί Ρίετατις ΕπάΙοΠ. Ἐῆς ποῖα Ρεηίριταβα Τουΐ»,αιί Φαεατ- 
πῖνς ὃς Ε δες ας γοσαξατ ἆς «ὐ]1ς ῥατεπΏίδρις γιάε Τβεοδοπίαπι Ἠεβοάί, 
Απείρητα έως Άας, αἷδά Οἵγπηραπι, αιιδὰ οεττατηεπ ρταβαπεΠππππωσαν δἆ 
Αἱρίεί πιεαξηση τερας.Ἰδαπι ἔατια ετατ(τεβς] αξχαπεῖο ἆς Εα]ία τεβςιοπε)]οιξ 
1π Ογπαρο πποπεε Ρ]ετιπαε νετίατῖ: εὔπααπε σταταπα είχει Οἶγπαρίευπῃ οεἴ- 
ταπιεη,εί ριΦεβε,δε Αἱραεί Π0Ι {αοτί «γατα 6ε{ΕΙΕ.κορυφά) αάθλωνητε]]ίσε κορυ- 
φον Ίνος εἴξ ἐξοχώτατον ἄξθλογ. έ 
Ἰωδῶς. Με(αρΏοτα {ππαρεα ἃ ρ]οπεῖς δε Πετδίς, αὖα ου σπα Πηῤρσίριις ὃς τοτε 

Ρετβιπάυπεης, ἀειπάς 9ος εαἶεβιπε; 6εβῖτε δε εχηΙ]ανατῖ γιάρητητ, ὃ 
πασείω.Ετα ΤΠετο,ροίξετίαμε βπτρεπι ὰ ],αἱο Τμεδαπο ἁηζαης: π η ]οπήπις, 

Μουάεπι παητατῖς {εάίδης, ροβετί {οἶπα αἰτιιά ἱποοίπετηπε ἁἰιτηβοπιὸ »ἵειταπα 
Ροτίασα πιεΠξὸ Ώυπευραιής Ραττεπι α]ατω 5ίο1]1ᾳ, εί Ῥίεται Τβετορααπε 
Ρετ Ἰοήφατα σεπεταξίοηῦσα {εσίεπι Ροβιάεδαι. 

παράφρασις, ἔπω. κώλ, η. 
Οποά ποπ Ίτα ρ]ἆεαι επ. - 

Ἡ 

μετάφρᾶσς. πι 

εἴπσετεροτι]ῇεε, εὐπαἹωτετ {6 
ἁμπάετεττ Τ Ἀετοη ὃς Ηιειό: 
ἄπτεσαπος α απῖάἆ {πτεγςὶ Ἱπ-. 
ἄπτία λάππη εᾶ , οαᾶυῖς πο 
Ῥοβΐτοε τεροτῖς αὐἰάεπι]οι- 
φἰπααίταςς, Πετι Ιπ{εΒΠ: οδ]]- 
Ἡίο ἵαπιεἢ επι τεδας{εεῆάις 

ὃ κ. Ξ 
«εδιαπέτα,ςΕιοεεντηπ]]α οὖἷα 
ἔπτετ 1ρίος νὶσα][ε νἰάεᾶτατ. 
Ἴψαπα σσσπι αἁπετίς ἔοστυπςε 
Φα ἡσίτας, τα ίτια Ἱαῦτία 

λοσῷ Ἂνε,, Ὁ σεῶραγρδέων 39 ὁ κ Ἀ / 

μα ον δες 
ὠεόγος ὁ παῤτων σατὲρ 
ελώκωτο Φέιδυ Έργων Τέλος, 
λάθα οε πέ]μῳ σιιῤ ευδἁμκοΥι 

όθιτ αν. 
ὀθλῶν }) ἐσὸ αρμάτων 
σλμα «γάσκει σοιλίγκοτογ ὁὲ- 

μαδέν. 
ἔπσεεδϊς, πια]οτηπι τποῖςβήα Ππρετα η {αρριϊποῖτης, 

Ροῇβετο σεπρη. ὄνομα 
αμσετι Ίμγε γεἰ ΗΗΤΜ 
5η [εόήη πε {ΗΡΙ - 
ἆοη οπή Ραγεης ΡοβΙΣ 
τεήάεγε ορετᾶ ῥπειι. δεά 
οὐ 10 (όΥ12 ο ΡΥα[Ρέ-. 
7 εβεροβιΗ: Βου» ΕΜ. 

ὁ σας πιβΙΨτ ΡΕΠΙΣ 
ο410//7η ἆοηΣΗΠ1» 
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τῶν Ὁ πεωραγμδρωγ. Ὀρτεβιοπίς {π]ΐππιρες ΘαΟΠΠΕΩ εοπ{οἰαεοτίαπα, οµᾷ ης 

ἔατα δα ππαίοτυπι εαΙαπηϊταεῖδης ρετεατβετας, Έδετοπεπι ἀοεςξ. Τα ρηπηής νς- 
τὸ ἀἰΠεπβοπεπα αεεϊησ!ε,αια ἵπτοτ ΓΠετοπειη,Οεἰοπεπα ὃς Ἠϊοτοπεπα γἱριῖς: 
{π οαυο { οαυίά {ατε γεἰ ίητία {ανάσα Ἰπξεδευτα Πετί πεσπεαε,ἰἆ {απιεη εεππρο-- 
εἰσ]οπριασήτα»,οβΗμίο, πιεἰόταιε ἔοτευπα {πρρείπαςε, Τα {ελοῖής παττβεας 
ῬοἱγΣεἶμπι Ταετοπίς Εήβς σεπετΗσα, απί εἶπα ἁ έταττε Εἱετοπε πεί]ης ΕήΠΐεε 
αἆ ἀεθε]]απάος γἱςίπος δὲςἷτα Ῥατβατος,ε [αι ἱαςοπ{α]το {ταϊτε «οπιρο/ής, 
ἀάεόσας Ἠιετοπί ΠΗρεάχις 8Ηε. Ἑτ εὖπι Γωταγάαυς Τβετοσίς βίας. Πια- 
πβοε Ῥο]ψγείο νε Ἡϊετοπεπα ἱπμαάετες, ορέτααµε Ρτοπήᾶβες : ἩἨϊετοπεπε 
Ώος εοβπίεο Γαευμῇε Αστίδεπευπα εαρετε» Τβετοπέαιαιε ὃς Τῆτα[γάσιπι. 
Αά απεπα εείαπι παίᾖε θΙηοπίάες οοπΒ[απι ἆαπς, ντ ρετεατρατεῖ ροσἡς ασε 
Ώπευτα; ρτοάιτοπίς δε Ρτοάκοτάσι ἀε]αείοπεπι Ιπάϊκατεε. Ἠ]ς νετὸ γεητης, τε- 
Όως Ηπετοπί εετε» ὃς Ροβεα εγταΏπΊάεπα αὉ {ρίο τεεερίε, οάιήπιαπε «β {οἶι- 
ευπη: ἴτα νε οβιπίτατοπα γπὰ εοπῖταχετίπε, αῦ Ἠίετοπε ἵπ Υχοζεπι αεςερτὮ Τῇῃο- 
εοπἶς{οτοτε. Οπο Βε νε εκροίσαε Ῥιπάατα» οΡΗπ]οπί απεεαξῖα τταά1. 9εά Ὦ]- 
ἁἀγπιας Πάβοτίαπη εταζλαταε ειχα ἁρ,εεβετα ρτοξετεῃς Ἑπππαηση απάτες θἶσμ]ας 
ἀῑσεί[πε. ΤΠετοβ/πφή,τες Αρτίρεπειποτήπι εοπιταότα αΏπηίσαίε επι (εἶἷο- 
πο, β]ίαπι Ὦ επιατεταπιρὰ αμα ὃς Ὦ επιατεξειτα ππι {πια ,1ρ εοἶ]οτατ. 5εᾷ εἶπι 
πιοήρηπάης εβεει (εἷο, Ῥοΐγχε]ι» εχετεῖεηπι » νχοτέπιαιε ἔαῑτί εκεερῖε 
ππαπάστο (εἰοπις:αάεὸ γε ἵη Ῥο]γτείαπα τα πάΊατα ἐπετίε ο πηῖτας αυαπα Τμε- 

τοπάρίε ευτα (Οεἶοπε εοπίταχετας. Α: εἶὖπι Βὶς ποδί]ς ὃς Η]ηχεῖς Ρες θ1 εί [ταπα 
Πετοτ,ἱπηϊάϊα ρετεῖεις Πατετ Ἠιετοπ,{παιρτόφαε Ὀε]]1 αἀπετίας θΙροσίτας ρτα- 
εεκει,{ρέπα ραετία εκρε]ἠτ: {εά Ῥοΐψσε]ης δε[Ίηπα Ηειά εκ απἰπαή {επτεπεῖα εὔ- 
εοῖε. Οσεπα {πες ωπι πο ἔετεπς Ηίετο, πείοῖης απὸ {ε Υετεετεε, Ῥοίγ7εἶππι 
ετωη πομασυπιασσιήατεεοπαδατατ. Οὐ αυα στου μπαὲ Ιπάϊρησεις Τβετοη, 
Ἠπήζαπα βλαπα σεπετύπιαπε ἴεατταδχατί», Ὀεί]ηπα οοπηττα Ἠϊετοπεπι {α{εερῖτ 
Ρτορε (ᾳεἶσπι, θα 1 Βωνήυπα{εἆ ποσα πα]]ααεςερτα εί /ἑαήπασιςε εοπ{ορΙτᾶ 

εξ δεμαπι  Ταάης επῖπα ἵπ 1ρίος ΙΠοἰάιεδΙπποηέάες Εφεῖςας,δε {τεσπα Ιπιπα οἰσῖας 
ἁμβο[αϊε.Οπας εἶπῃ απεςαξᾶς εεπυροτίρης αεςῖἀεσίης,ὰ Τους Ῥεεῖε Ροξεα,ἰπαμῖε : 
Ὦάγπααξννε τε[ίσυαπα υίτα ουττιομίαπα,ραεεπῃ ἔητετ {6 Εοεηεες ἆςςΙσΓΞΠΕ. 

ὅσι ἀποίητον αἲ. Ἡοπο {εηεεπείαπα Ες νετδ]ς εβειτ Ρ]ατο 1Π Ῥτοϊαρ.ε 1ὸ αἲτέ 
2 «ρα χσεν ἀλλόγητου θείη. ὃς Αφαϊμο. 

όν }ὸ ἀυτὸ κ) Θεὸς εερίσχέτα 
Αγένητα «οιε ὅσσ α) ᾗ πεωραγμδῥα. Ἐὸ τε[ρίοῖε Ἑἶασσης 29.0 4.ἱ.3.0 3118. 

οτ γε!ῶσγα 
δε ῥο/μήη βᾳ5ε οεµβατον 

Τ6/ {2/ΕβΗγο: ποη 16η ΗΥΥΙΣΗ 
ΟηοάςμΠΦΗΕΥεΙγο εβ ε[βεῖεσ, προ 
4 ῤησεενη]εά ήπφηρ γρήήες 

Ομρά αξιεης /21Ε/ ᾖοχᾳ γοχ1Σ. 

Ῥαβτπα Βμμήπαοά! {επεεηῖαπα τερεσία». 
4 αν λθύγος, Ίπε ἔεπηρις ιά σπο, η 1 4Η2ῇοΥ,ααοά ἔαάχαπι εηξεξχαπη {δ- 

εετεροτε{ὲ. Ψειὴπι ἆισενε Ροβ μπι», 1ἆ που πεηἡς ἀτεπαροίε,α πάσι αὐ οδ]ς- . 
: π 

ον 



44 «ΡΕΝΑ α΄, 
υἶοπε Ποσῖ. Νάπα Π χεύνος ογαρεὶ παΐτα, αὶ λδίω ἄγει,ῖά ὰ ἵεπαροζε Περτϊπιατὸ» 
ὰ απο Γπάμαίτας ορµμίο. : 

ὁ παλτωγ πατήρ Τεπχρις οπιπίήπχρατεης τεδχὲ ἁιείτας, αὐία ετία ἐρίασα {65. 
πο ασῖς, επι Τρίο {απιεὮ οπυπία Βυπε. Ἰἀσόσιε Μεπαπάες 

Ἀεόνῳ τὸ παύτος γίγγεται, ὴ) χρίγεται, Έτ Εἰς θεπαΠίης, 
χεόγος µαλάσσε παύτα κῴζεροζετα.. Ἐτ δορῄοε]ες. 
Αποῦ ὁ µακεὸς κφνάειθητος Ὕβόγος, 
Φύε τ᾽ ἄθγλα , 1) φανέντα κρύστοται. 

Έμας ἔτεαυεης 1]μά, Οπή ϱ1η εἩρογο. 
λάδα Ὁ.νοχ Ώοτίσα Ρτο κής. ΟΡ Πἱοπί ξασπ]εατξ ὃς νῖπι επ ρηῖς οβΗτετᾶάϊ τες 

απεεαόξ1.Ναια {νε ἀεβπῖε Ῥ]ατο.,λήδη µνήρωης Ἐ8η) ἔξοδοε, τὰ τηοτῖεὸ ρταίἔατε ἀῑεῖ- 
τυσονετετᾷ απεεαέχοταπι ἀε[ετα πιεπιοτία «ας γε]ητῖ 1Πέεξχας εβιοῖαςΙη ρεηής πα 
εαἱαπήεαεετα {εαπίευς ΕαΠσιεας,αμα σπαπι Ποπήπες 6πμπτας ».{ς πἰή] αἀπετίς 
απτσᾶ {επβῖε ρυτοπε. Ῥχπάατο ο (Ώρα ἵατατ Ἐνηριά. 

ϐ) πότγια λήση  χακῶν ὡς εἲ σοφὴ, 
Κατοῖσ φυσυχεῦση ἐυκπαία Θεός, 
Ὡς τοῖς κκ» αρώοσουσιγ ἠε)ὺ, ὁ βεα χω 

Χρόνονλαδθέδαι Ἔ παρεεώτωγ χοκῶγ. 

Ἐτεπίπα εὖπα ἱπξοτεπί] τεςοτάαειουροτϊὴς αιάπα πβογευπῖᾶ ἐρίαπη ετησίοε,{επν- 
Ρέτοιε πια]ασα τεάἁατ ρτείεης ὃς «οπείππη: οὐ Πίο νετὸ σοπττατίος εβοδξις 
εἶαε: αὉ οπιπίρας αὔίέῖς εκρετίτας, νε αις Εἑλέχα νε]ης Ιαέεδτα τεάἁατ. 
πότµῳ σὺ ἐυδαίμογ.1) 1ο {ππε αωίβας εοττῖρ! πισ]α Ρροῦυπε,ρεπαύα λῶη οὐ/1Η1οι 

ἀείπάς σότµοε ἐνφώμωγρ7οεγα Γογ2ηηᾳ.Ἑ αεῖο αἁ ἁνεατ τω Β]ς ἐδλῶν 1) συ λαρμάτω. 
Ἐτεπίσι δοποσμπκαμεατη- ἀερεί πεις πια]οτῇ ἁοίος.ὃς {αςςοάτε ]ατίεῖα ὃς βαι.- 
ἁῑππι.Οδ1εες ἀῑεᾶ ὄίκᾳ δὲ Φίκαν Τος. ἆἲ δξιιτει ρτο «οοτηπι. οιίκη δε δίκίω. δὲ δέμδυ 
πηβπ.εβε ἴοπ.δε Ώος.Ρτο θέῖνα,. δε δγάσκει Τ)οτ. Ρεο εΟπΏΠ. θνήσκει. Ἡως οπἴεται 

Έτ 9ορξος.- 

1 1 ς 3 Ξ κο ΄ ΄. 3 31 Ροβετίος {επτεπΏα ὥς ρτοία ροῇεε εβεττῖ. λήθη ὃ. αὉ πεωραγωέγα λόοιτ αὖ. σὺ 1) 
τα 5 ο 3 - “ Ν ΄ -ν 52) ΄ δε - 

πέρνέως ἀγαθὸν αλαιρεδεῖσοι βλαβ» ου}γ θ/κσκει, αστ ἔσ» Φωνήρης ὀμπισει. 
παράφρασις. 

Τα ρτιπαῖς απΏσῃ ἁῑπίπα ρτο-- 
πιάξεία τη Ώτατα υ1οε. Εοε ας ἶτα - 
εξ αἆ Εαβίρίαπη επεχεήτ Οτια 
Έωςα {εητεητία 6 αἀνηῖ β πα σας 
εοππεβῖτ:δς απλα Ώσγετα «ὅ- 

- Λ 

βτσδατας εχξρ]ο Τωμς, ἄν δε 
σηεῖες,απα Ροβ σταυες εαἷα- 
τητατες, είοτρτο ὃς οΌταςο- 
ἀπξοτταπίο ἃ Ροσῖς ΡταῇαἩ- 
εἰοσίρᾳς, ΘΏΙΩΙ5 ΠΟΧΦᾷ εχΡεῖ- 
εες 081 νιάεμτης ΕάΠε.Ο πατᾶ 
αἶτετα, πἰρηϊτᾶ δεπιε]ς, ορσ]ς 
οαρ1Ηἡ5 ἀεεοτα, θπαποᾶ Επ] - 
τρῖως Εαῖτ εχτπόχα,ν{μῖς Ίωτετ 
εαἰεβες Ώεος,εάναπε Ραΐ]ας 
απλατ {εσηρετ, αππας ετᾶ να]άὸ 
Ἡαρίτετ Ρα]]αάϊς Ρατεσ:ατηαξ δε 
Ῥαεσδης εἶας βμης,α ή [αετατη Ρὶ Ἡσάεταπα σεβας, 

τί ι. οὐ 

οροφή β. κωλ. ιδ. 

ὅτορ Θεξ οἲρα πέµσγ 
αλεκῶς ὀλβου ὑ-ηλὸν- 
ἔπεται 3 λόλος ἐνθεύνος 
Ἐαφμοιο κέραες,ἔπει-- 
θον αε μεγάλα, πέος 
Ὁ ππ]γει αρ 
Κρεοσογωγ «θες οἰγαβῶν. 
Ζει μὲν ὧν ολ μπίοιςς 
ἄπτοθαγοισες βεέμῳ 
περανγὲ παρυέσει-- 
ἐς Ξεμέλα. φιλε; 
Ὁ (ων Ἠαλλας αχεὶ, 
χο Ζεὺς παιτὴρ Γάλα" θιλο 

Ὦ σπιῶς ὁ χιοσοφόξερς, 

.. 

: μεπάφρασις. 

Θ24ο ία (ογς Η(2Η1Ε 
ΓΣΑ ΟΛΕς αἴγα.Οοὔστμις 
α:2ε!η β1Ε {ΕΥ710 11 ὐομά 
{εάε {σσ αὔμηή ἡ)1λάὔ δν 
Ραβα [πησ Φα γη. δε 
{ᾶμ οβργμίΣΗγ σγαμό 
Ροσιογ]ύι ἆ Δο. ΤΙΣ 
αείάθηι 17ΕΥ εαἔε[ες ΠΟΥ” 
41 /γασογε {η/ πι ρα 
ετηΙόμε. δεριείε: ζμαμεέ 
Εα1η /ΕΊΠΡεΥ αὔηας 415» 
ὦ Ἱμρίτε ῥατε; γαἰάε- 
απλας ία {ή εεττ 
Σε”. 



οἱιΥμµν ος ΕΤ . 
ἔτωσθεξ µοῖεα. Ἰπϊεῖνπα Ετορίες εὔπα ππε Ρριαεεάεπις εροάϊ «οὗαεῖ. Ροβεα . 

Ρτοροπυ πείς εκεπιρ]α {ατα Πασα πιο]οτηπα» σμᾶ παεῖ]ίος ἔοτεπα ταπάεπα {1- 

Αυε. Ὑειρα [ας Ροξτα Ες ἀεείατες» ὅτω ὁ Θεὸς «:ὶ τω φεύνωαρ ἀνδοιμυγίαν 

εἰς ύψος ἄγη. ος 

αὐέκὼς. ΟµΙες ἵπ Προ γουε ἀβευ]εας οὗ γατίαπι Ιπτετρσεεαίίοπεπι. Ῥοβτς- 

πια ἱωτετρτεταείο παδῦετ, Σᾳηάεηε. Ἱ.εοπίεεσις εκροπῖε Ρ7ος/. [εὰ Η]αά ρτορτῖὸ 

εἴὶ αὐέκαδε: ηες {9 εκρείπαετε {επίπαα γἱάετητ. Τεσίςοα Ριπάστίειπα Ἡαδεε 

Ώος εοπιπιοάὲ Πσηῄβῄεατε ροΏε ἐεογόδεκβὶ αὔωνω: αιία Παρετπὸ ἆε εαε]ο Όοπα 

πιϊεής Ώσις 1 τείας.Ῥτατετθα ἆοσεῖ τὸ αὐεκὰς 1άεπα ναίετε Ἱητετάμπα ας -αἰέκά- 

δεν: ἀπιδά µεταρορικῶς Α[ημαπάο νΏσρετας Ρίο σαρὰ σερσαυκαν βΥΑΣ6Υ εχρεᾶα- 

Γἱοηεηρονεἱ παρ ἐλσίδα, ΓΕ πόρο ἃ ἀκαίδος ,ΡΥΑΣΕΥ [ρεσε Ἱεαβτοςαέ ὃ βρε: [εὰ πυ]- 

ἵο εκεπιρ]ο ρτοδας. 9εβοβίαβίες ΕπιρΠιεἶμ» εκροπίε εἰς ὑφος. τὶς πίτας εἰς σαρό- 

παση οχεύγου µακρῶν » ή {σης 41 {ΕΠΟΡΟΥΡ ΡΥυάΜάΊΡΛΕΣΙ του σας {ας]ὲ αΠεπΏος. 

Ίδαπι ρετεπι αλεκὼς {0η Πβρπϊβεατε,ἐμφατικώεινε Ἡπασ]πιας ορεςΊΏΠια:: γίάε-- 

εύτοπε γοεῖς ΠΟΠ ἴπαπῆς Ρ]οοποίπιης: ναί Ιοπβίειάίπετη τεπαρος!5 ἀεείατατε. 

Ἱδαπι Ὀτειμίς ΕοοΠείτας πεαιιεαε ρταεετίεοτατα πηδΙΟσΗΠῃ τεεοτάααίοπετη εο]]ετε; 

Ἠπιὸ ςοπΠσπιοε Ρος ἡςπαπἰάεπα εἰτὸ τεεισέεῃς πζοσταπίσπα, απτεαόχα τεςοἰ]]- 

ϱτ.οεἆ ἶοπσα ἔα]ίαἰία5 ὃς πιασῖπη»,εχΠαιήτα αηεὲ πιαἷα «οπαπιοάὲ ἀείετ. Παάϊ- 

ος ]εᾷχου. Υ1άετιχ εοπαροίῖτα γος εκ αὖὰ Πσηϊῄεαητε αω. δε ἔχὼς ΡΥΟςΗ/. 

ὄλέου ὑψηλὸν. Αἰεας ορες, αΌ «Εεδτι ἁῑεῖε, γε ρήίπα οἆα. µεχώσέα Φλᾶτο. γεὶ 

βπε ετορο»α/γα5.πος εἲξ Ίρασπαρνίει 1100: αμοὰ εσο πιαὔπα.Ψοα ὄλβος εἶπι 

ολῖπν, ἴππι ἐυδκμογίω βσαἱἩςατ. Ηῆς ψετυπααή 1πτε]Ηρας,πιαπεβῖε {επίμ».Ναπι 

Εοοιαἰταεῖς πηακίπια Ῥᾶτ οοπΏ(Ἡς ἵπι ορίθυ. Ίπαρωτατ Βὶς Ώεο Ῥοποτηπα Ἰατ- 

εἰείοπεπι απ] ὄωτὶς ἐάων ε{ῖ ετεάῖεη» Τηρίτετ. 

ἔπεται Ὦ λόρρς.Ἠος εξ ἀκελεδεῖ {ει αλεόζει ἦτος ὁ Χόρρε Ἀνατράα ο Κάδμου , πῶς 

ναῦ ὀνδβέρ τάξει ἱδευμλύαις, αἴτνες ἔπαδηη συμφοξὰς µεγόλαι. 8ΝοἩ γἱάςο ΑΗζςπα εἩς ξ- 

σετ αὖ Ατοτίο {Ππιατης Ὅτο ἀμθέπεται «ωπηρ]εέξΣηγ. Νοῦ επίπα αἶνα εχεπαρ]α 

ρηὴςαἱἷατα (απέιγε γοεαδα σπα εοπρ/εέξ: Ιατε]ἠσαεαγ.δεὰ Π]ατυπις αάπιαὶ Π]ια- 

τησι Ῥτοροπίτατ εχκοπτρ]πσαναἆ {επτεπεῖα ρτοροήτα Ρτοβαξοπεμι.]άεόσμε εχ-- 

Ῥοπᾶδ,ε0ηςγΗΙΣ2εΟΙΕΡ ΕΣΑΣ ΕΟΗΜΕΠΙΓΣΡΕΥΣΙΗΕΖ. Ἐ{ξίεασπε Φεεσαποσυσις αμα Ρτᾶςε- 
ἁεῃς {επιςητίο (αἀπιί αμαδις αρρ[ίεασασ: ααβτηπα εκεπαρῄηπα εἰὴς 18 πιεῃ- 

ἴεπι νεπίτοδε ροεἠς απᾶπι οὗ πά ρτοροηίε,εο αμὸά αμεπος εξ σεηετῖς (Δάπιμς; 
ὰ απο Τμετοπίς πιαίοσες οσεαπα ἀμχετίπς. 

ἑωφεύνοις. 9ἱέ αἩ Ἡοπιετο ἔνβρογος νε 4ΗγΟΥΑ ὀοηρ {ει ΡΗ/εὗγα η (2ήε ερ δεασα» 

ἀῑσίταν.Γ εοπίσεσις εκροηἰε,ζεπεγο/[ῶ :{εἆ πη1 γίάετησ πος τεροπάετε πλέπεΙ 

αμτλοης, αμΙ πο σεπετῖς ταξίοπεπα ηπης ἨαΡεε;[εὰ ποπομίς» απο Ῥοείεᾶ πιπε 

Ίπο-ξς δεπιεῖε γίτα ζηπάα.Μαπα Ίηζετ Ώεος τείατα ρετΏίῬεπτασ: ας Ῥτοίπᾶε τα 

Ρταεἶατα {εᾷε εοἵἹοεατα.ΜΙηὴς ρτοῦο Ατειῖ] εδἰεξειτᾶ, αά Ίεσετε γεῖ]οτ «υφεό- 

ναι ῃ.ε. ΡΥΗ1ΕηΣες. νά αποπιοάσ ρτµάεητες ε.5 αρρεῖ]ες» αμα Βασεμᾶ Επετυητὸ 

θε]πάς τγρορταρΒ! εττοτοπᾳ εβς Ριξο, παπα ἀισεπάμι εβει ἔνφρεσι ἵπ ἆατ. Ρ].. 

Κάδµοιο κεύραμ. Ῥτο «ΟπΊΠΙ. σεπῖε, Κάδμου. «35 τεςεπ{ες Ηεβοάυς, 

Κάδμφ οἱ Ἀρμοδη θυγάτης λχθυσΏς ἀθροδίτης 

τοω ὁὶ Σεμέλίω, καὶ Αγανίώ κελλιπάςρον, σοας 
14 

Νικ νά 

ο ην, 



46 ΡΙΝΏΌΑΚΕΙ 
κ Αυτνδίωπε, 5οὰ ὲς ἆς Ίποπο ἃς 9ειπε]ς τοπεὺπι βε πιεπείο : ἆς ααἴδις ατσιιε 
αἰής ἁπαβι εαἴωπι {οτουίρις νἱὰς Ειπὶρ.ία Βασεμίοιδε ΤηεοςΙ. Ιάγμ.2 7. 

πάθος ὃ πιτγθ. Ἠος εξ. πένδος μέγα ὑπὸ µείζονων καὶ ὀπεκρατεσερωΥ αγαδων χωταπή- 

σῇεε καὶ ἀρανίζεται. οκ πωτγεῖ Ροῦτ.ε[ξ ρτο πέτηει εΌ1π. ὰ πτγέω.δίς {οππατις ἀΡρτῆζο 
πέτω,νετ{ο εἴτ Πε πέτο,ΙΠ{ΘΓΕΟΥ» σταυίτοΏᾶ πίτγω. Πίπς Ατστίςὰ γετρᾶ οἴτοιη-- 

Πεχιῖαι αττνέω:[ῖς πιτγε; χαμαὶ, ΡΗΗ εαάἱ, εσίειτ οἆ. 8. Ργτι.Τ ἵπτα γίάα εχεπι- 
14 {η [εκιείς.ΟΡίεες ποτᾶᾶα γνώμη. Νατα ντ εΏι(α πιαρϱᾶ 1ωχ τεπερτας νε (ππι- 

πιοτίας ἀῑρε][ε : βε πιασπα ρτοίρείτας αἀπετία ἔοττµπα {ας ςεἆςης» πια] οταπα 
Ρτατετίτοζυπα ἀε]εε νε(Πρία:ρτστετεα,νῖ Οµεπι {65 Ρίι5 πἰπα{ο ἀε]εάχαιιέτο {ε- 

εωπάα, Μιῖατα αμαεἰεπε: {ας ταπεο ππαίοτεπι ἀε]εέχαιίοπεπα Ῥετείρίες ΕΧ ΡΙο- 
{ρετίς τερις»α αἱ Ρο αεείδας εαἱαπήεατες ΠΗς Ροτίετας. 

ὧει ᾷ. ος ε{.. ζᾳΣεμέλιν ὦν σοῖς Θεῆς ὃ Όλυμπον οκᾶσί. ἘαδὈυ]απι γἱάε αριιὰ 
Ἰναταί.Οοπι. ζώα. νετόιιπα Ροξε.δε Τοη.ρτο ζάρ.ἄποδωγῆσα Τ)ΟΣ.ΡΙΟ ἀποξορᾶσα, ὃς 

βεδμῳ κἐραωνοῦ ῬτΟ κεραωωῷ. {ει πυθὶ κεραωωίῳ. τωνέδεια, Υοζατητ ο μία ρα[τ5 ας 
Ἰομσίοτίρης οί δις αμάπι «ατετα Ώεα ρίπρεῦαειτ:δεγοςαὈ μἱηπᾳ σοπιροπίεας 

εκ τωύω,εχλεμάο,δς ἔδειρα εοἴῃ, Σεμέλα Ώογ.ρτο «ΟΠΊΠ1.Σεµέλ». 
φιλε δέµυ Παλλα:. Ύ εἰ ΗπιρΗεῖτετ απια, νε ἵπτετ Ώεας νετ/[αηῖεπε: νε] αμία 

εωεείατίς ὃς Ιπάΐσεπα ετας Ώ)εα. ἣαπι Μίπετας Παιι]αεμτυσα εἰ ρατετ (αάππις5 
Ρο/εΐς {π Οπεῖς Βαεοίία γίςο.Απιας ερπάξ πιασπορετε Ταρίτες Ρατε Μίπετις, 
γε εμῖᾳ5 εοπευδίει {4: Ρροῦεης. Απχος Βαεε]ας Τ)ειις,νε αι! ας εἶας π]ης, 

πάς. Όυία ΡπεΓ,ποπ {οἶδπα γοσεβ ἁτηοίσυα,{εἆ ετἶαπι αταῖεπι αἀο]είςει- 
εἶα ῥτίοτεπι ἀεποταῖ: εκ Ιπιαμί εχροπεπά πα ῥήμς ους νοκ οπιηί ατα «οΠ- 
πεπή:απᾶπα Ιπτεσργςαἴοπεπι Ἠοδεε εεῖαπι Τεοπίςστιις. ἩοτοΏιις ἕαπιεῃ ἀῑςῖτ 
δεπιε[εερηεγ. Οά.το.1.1. 

χιοσοφορος.ΡοπίρΏταίῖς Ῥασε]ή ῥηϱΥ Λεάεγισεγ,{ειι ῥείεγ ϱγοάΣ;. ὃς Πς 4ΡΡε]- 
1οτησινε] απῖα ρτο {εερττο επγείαπι εκ Πεάετα βε[αρατ:νε] αιτία αἆ εβιδετατεπι 
ἀερε]]επάαπι,ατρος Ώας εἶἶπα ποτ Πε Εἱριἆα,{τοπεί δε εαρ1τῖ αἁπποιεδατιιγ, 
δαστα ξηῑε τρ Πεάετα : αυῖα Οήπις ῬαςςΒ{ εοππες , ἵπεςς {4]ταπάπῃ {ΠςΟΠΊΠΠΟ-- 
ἁῑὰς εἶπα δατγεῖδιρεσῆ: :ας Ἱΐ[α ῬΒαςς]ί ΕΙΠΕ {ῃ ατΏοσοτη πηταξης,, αυαπι Ο{α- 

εἰ κωσὸν αρρε[Ιατωπε. Ὑεἱ απία ρατηης {ουγ {ας {ῃ 1]]α ατροτε ε[ξ οσεἠ[εαειις: 
γε] απῖα ταεεπιος γαβίυπη ἀπίξαεως. Ψεἱ απία {επαρετ ε[ί ν/τίάϊς, δι Πεπῖς, 
ομαιθ {ρε ΈΏεις Ππσεβασις. 

πιμῤθοραν. αἰποριφλκά,ιά. μοτόρρασε, 
Αἰτετὶ πἰπήσυσι Πποπάίω λέλρυτ οἳ) ὦ 1) Δολάοσα, ΑΤΗΗΣ αΣοη) ὁν 1η Παγὶ 

Ἰπετεϊάαπι «Ἡοτο,νε αἶπηε, μαὶ κόραισι Ίδηρλος ο 1] 1ὐ τν . 
πττατα Ππαπιοτταίεπι υίπετα Ὃ ως βἰ ες σος δια αν Ἅεγει 1- 
εοπεεῄππι 6. Ο13 ροβ- αμα ρα 21140 Υ1241/ Η/Υ ΓΑ 
α παπι εαπῃ Μείίεεττα απ ξα - 1γ6ι τεμ θα, ο οωτ 1101: εοη μη εἶο 
ρίβετ,εάπιαπεεο [εἵππιᾶτε Άλαν ἀμφὶ χββνον. ητοι οἵηπε Ρεγ χέρι. απὲ 
Ρακεἰρίεξ ἀσάϊβεε, Νερεῖ».βροσῶν 2ο χέκειτωι ΟΥ 11/1η .) νο (ΟΣΗ ἤ «Ε ου 3, Ξπογεηεςῖς ρτεεῖρας εχοτα- πεῖρας -- θανάτου, 

σα {επςοεβεαπι πιασ]πᾶ Ζ6ΕΥ1Η11Η5 Ἠπ]η 1ΟΥΣΗ: ον εδ. ο 

ἔσι ασυχακο αμέραν Άέπε γα] μην ει 
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Ώεαπι εοδαει[α Ἠϊπεία- ὄτογε πολὺ ἁλίς ζμαπάο [μην (οἱ βζ]- ια ο ο - ίσο, απιρεισὼάμ δἰ εβ ῥ0ηο προς, ὃς γαπαδί]ς ἔοτταπα: Ππ[ῖα- ο σης απ Άηκης α[ῤς αὐᾗ ῬἩτατεπι,Ας ἠηπὲ πεπεπε ο ελ - αρ γοὐαρε ερ ὀν ᾗα σποτΏς ποβτε τεππριςσοπι- ῥιαμδ -- νο ὁ η «αδιοὶ δετίππι Πβδεπιας: Πς πεημε ἐνβυμα τεµέτα. κ; ῥογίδ βοπίμες ἵπμα- Ἀουήπιης Αη ρεςτοττη γα γω ὃς αὖθεαι ἔλαν. 4112. επστίςαἶπτη πο 1ΠΤεσταρῖο 
Ῥοπο ἔτπεητες,αἆ τταπρπή]- α-- αν σιας : ο ἶππι γίσυε ἀἰξιπιοττοπη πΙπιτᾶ, εσΐσετατς. δίᾳπ]άεπι αἷτὰς ας ο Σετηπι εοπΏᾷ- ΕππειΥτ πιοάὸ Ῥοποσσεη γοίαρτατε ἐτπαητητηοὰὸ πιβ]οτηπη πιο]ε[ίᾳ εγηεἰεΏτητ Ἠοπιίμςς, 

λέρρυτι ὃ. Ὦ οτῖς.ρτο «ΟΠΙΠΗ. λέρρισ. δε Φαλάσᾳ Ὦοτ. ΡΙο εοπηπι. αλασσγ ἀατῖ, 
Ττοπα Ννρρος, εξταβ Τοπία ρτο «ΟΠΗΠΙ. Νγθέος. Ηἰς {εευπάυπι Ώαδες εκεπιρίασι εχ απήᾗα (αάπιὶ ἀβμπρευπι : ηἰπαίσυτα ἂε Ιποπο,εμίας ἑρυ]απι υάς 18. 
4: Μειαπιος, δι Οἁγῆ: 5.Φεπτεπείαπι Άρης ΡΕ οἱ ῆς εβεν. Άέρρισι Ὁ κεκυκῶ- δι τῇ Ινῷ κατὸὶ παύτα τον χΘύνοΥ. διατειβίω ἄφδαρτον ὦν 1) Φαλάσση » σεω ταις αν Νη- «θε δυχατεάσι Δαλασσίαις. : 9 3 ἅτοι. Ῥοβηπαπῃ «οπ/οἱαπάο ΤἩετοπεπι ἀοεμίε γετδῖς δε ἐχεπιρῖς, πιεςς- ἀεπτετη τεδιις αἁμετβς Ρτοίρετίταίεπι, Ριστετῖτα τηα]α ἀε]ετε : Βίπς οςςα[πο-- επι αττῖρ]τ εχεἱσπιαηά! 1η Ἠππααπα γίεα γαπίτατεπα » ὃς ἔοτειπα γατίαβ]]ής ἵπ- {αιΙκατεπι, Ἑςε πιοπετ ἴσποεατα ες πιοτεῖς οταπι Ἱπεοπτήππσαπε 4Ἡ νημαα ευπάέπιαπε ἀῑεπι ἤπε θα πα ποχα Βπίεπας: αμαπάοσμἰάεπι ο[ίὰς αἷῖ Βμπε ἔοτειπα παµεβίοηες. 

: κέκειτω. οςπο]ίαβες Ρεῖ «οπιροβτηπι φακέκειτα εχροπῖτ.ᾳ. Ἑ. ἀλμάβοασα,εο- Φ7ο[ΩΣΗΥ. ΤεϊςΗηῖης Ρε σερανέρωτω Ἡ. ϱ. ἆρε] αλ. Τάφμε αῦ σίτοαιε τεξτὲ: {εὰ πια]ὲ νε Ώαδεπε γη]ραξί εοάϊοεςνργ«/(Υ]ρσιά εβ.Ναπι {εμετα επίοιε πποσίεη- ὀἵ τεπαρης Ρρτα/εκίρεαπα εβ δε ῥτα Επίεμπα : {ο πεπηπὶ ἀες]αταειμη:ῖτα ντ Ώσππο ἀεῖατ ας ατ Βαεητιις νἷτα [ια τεγπήῃις. Ῥγατοτεα εχεσεῄίς εβ ρετεπάα ες {ς- συεπεῖ {επεεπεῖα, γὈί { τερεῖας ἄποχουᾶ , νι πεςε[ε εξ. κέκριτα, »1ητειρτετατί κ Όες,ΗζνραΣη),νε|,οσηο(ϱ1ηΥ. Μεης αυτῃοτῖς εβ,πιοτἰεπάπτα εἩε οπιπίδυς, {εά πετηῖηῖ Ποί η απαπάο. Τη α παπι {επεςπτῖαπι Ευρ. 
Ἔερτοῖς ἅπασι χατδονν ὀφείλεται, : 
Κάι έσ Ὀνητῶν ὅσις ἐξεπίσι ται 
Τέω ἄνειον µέλλεσω» εἰ βιώσνω., 
Ῥεδεσαγ ΟΥ ΠοΊ1Ο 0η 2107741141. 
Νεο; γιο εγω η γίπογ ωμ. 

ὃς Πεβοάυς 
Κεύψμυτες χατέχισ Θεο) βίον α)ορώποισι, ὁ ΟΙΤΗ ζὴ] γΕΓΙΠΡΗΣ ΠΟΥ ]ιύμ, η, πεῖρος Ῥοξτ. ἵπίετεο |. ρτο πέρα, Ώεἰπὰς ἀσύχίμον ἀμέραν Τ)ΟΣ. ρτο εοπηπι. ασύ- Ἅάμον ἡμέαν, ΤΕεπῃ ἁλίς Ὦ)ος, ΡΙΟ «ΟΙΗΠΙ. αλά», νε ρτῖοσΙ Οἆα. πιλευτάσομυ. Ὥος. εΠαπι Ῥτο τελευτήσομὰν, 

μοῖ ασύχεμον ἡμέραν, Έερειε ἆπο κοινξ Ριᾶεεάεης κέκριτω, νι ἁοειῖ {ηρετῖοτί Βηποϊοείοης, Ιάεόαιις {μβι]1 εκ γυ]βατα ἱπτευρτεταείοπε γοςαῬυ]ωπι» (ζάημης. 
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αι - ΟΡΤἾΝΡΑΛΕΑΤ- 

3 ΄ / 

πυράφρασ». ἔπῳδ. κῶλ. η. μµεπίφρασ». 

ο ὸν κα. . ε] τς ο ο ς τ ς . κ ο 

το δν ας . 1 ὅτωὈ μοῖρ, ὦ τε πασρώιον δις Ον εήη φμοά 

τεέχα τή σεπετῖς Ιἰπερίημς” σόγδ ἔχει 3 ἔνφεργα πότμθ! ῥάήέΠάΠΙ ᾖαμε ῥαῦες 
π]ες. Ναπι ατυπι αποάἁ]ς-- ο ορ ωμά 

. - 
τ 1] 

“ - 

αν ποτερ ας πας οπαν ο αςο μι νσεοραα. αάα-.. 

ορπἱεωεῖᾳ ἀἰαιπίεας ἀπ ο τα κ ον αγ ἁμηγής ὁ ευ ϱ72/εζ 6, 
5 στ δς β ᾽ / - κ 

ϱπιρετϊσϊε,α]ίο ἵεππροτς ΠΠλΗσθάπελον αλλῷ χςΛΥῷ, αἰή ση ΓΙ εἰαάρην 
κ τα Αρης ώς - . ο 

ἔοταπαπι Ραπὸ οοπ- εξ ἑῶρ ἔκτεης Λάον µόειω με 1) ΕΡΗΕΥΑΥΙΗΠΒ 
τίαπα «πτ ἆαίππο εκεΙξαιης. --- νο [με ]ο ο. 

1άαυε ες απο Οεάίρις ασε ο σκε ρορῶ ο ρω. 

ταῖς Γ αἱ] ΑΠπς, ραιτεαίη- ον 9 ρε ἆσ ΗΕΥΓΕΕΙΣ Ἱ αι 

Ὁ «οσπϊταπι τη γίᾳ οὐ πἱωπιίη- Ρῶγε χειῶὲν παλαίφατο τ- ατα] ϱ/ 15 ο ΓΕΗΥΥΕΠΟΣ. 

ας ος ντ. λέρσγ. ό' 1η ῬΊέβοπε εἰμή 

τἆοπε,ἀε (π{οΙριεπάα ρτο]ςε 5 τα 
ο. τα ογαομ νε ρεγ]εέ, 

"μα ἁε[απαρειπι. απα Γαΐμς Οσεἀιροάϊς ρατετ ὰ Ῥπαπίςς οπἱοίπειη ἀασε, ασ 

- 

Τ)ϊσοτες αατξ {οἶ σα Ο(2Εἱ9Π8, κδὲ κέκθεΏ) ὁπότε αλύσομὴν ο ἠσυχέάέ ἡμέραν σιὼ ἆγολῷφ ἄν 

βλαβᾶ.Ὀ σπα τταπο (μπα αρρε]]ατί ρυταπ ςεἶιο]. ὃς τὶς ἰ1π.  βατον αμα 

πιοττε αιήε(αίπηιι».Ῥοίίες εείαια Ιπτς[]ΐσετε ος Ρραᾶχο γετρα 
πας. ΝΕΠΝΕΩΠΗΡΕ- τ 

Μη ϱἩ ποὺ αἩ γα ευπάέπαή πο ἄιεην εκ αι: {5 ΩΗ1) απ μημ τε ἠκ[ούοην 

ποβγο: Παπϊάεσι Άλλοτε μησρυὴ πέλει ἡμέον,άλλοτε μὐπήρ. : 

ποῶσ' ἁλίου. Ῥείρηχα[ς «β ἀῑςὶ : ααί ΕΊιας εἲὶ 9οἱί5: απία εὖπα ρετ { εα[ῖ-- 

σιποίς Πι αἲτ, {οἱ αάπεητα {πο ποβᾶτιπα ἈοσῖζοπῖεΠι Πμβτατ,δς Πάεεπα ἀῑέπι- 

αιε ποδί5 αΏειτ ὃζ 6επετος. τ 

ῥιῶὶ ὃ. Ἠος εξ ῥεύματα {δι μεταβολα) ὃ τύχες ἄλλοτε ὤλλαι εἰς αὐβοώποις ἑρχού) μ 

τέψιων καὶ λυπὼν. Ῥι] εἩτὲ {οπας ῥοαὶ: αα 7ος ἀθείαταπεας Ώυχις Ρεσρετι! {ος- 

ταΠ2 τταπ{ευπΏς» ας πυπς πδῖ , Ώμπς αἰή εἴϊ Ρεπίσπα. ςιπι]15 γνώμη ε 

Τβηπι. 1. αἰὼ; ὃ κυλυδομδῥαιειδτς. Ίτετα Ο1.7.. δε 12ος βσπίβεατ Βσπιεητῖ 1]- 

Ἱπά ἁοϊοταπα αμα βπατ αραιά Τομεκα , ἂς ααϊδυς Τα, ν]είπιο. Ἑτ {εἰτὲ Ρίαιτι 

4η Απιρηῖς ελ 
1η ο «741 Ίπμίεα ϱΜΕΠΙΗ ΗΕ ὑη πού: 
σαρμ(πς γοΙαβταζες» 1οχ. ΤΗΥ/15 1Η1ί2Υ1:9.. 

ἐψδυμια}. Ὠοτίσις ρεπίτ. Ρίωτ. Ῥτο ὀυδυμῶν. αὉ ὀυδνώα «μς Ώεπιοσήκο 

ει απῖσιὶ τταπο ΗΝ Ηεαδνίευ απΙπαας εείτοτε Πδος. 

αἴδραι, Μοεαε Ατεήως Ῥήπάατισι ὰ πωα]εῦσί {οχι εταπίάτε αἆ νι]επ » 18 

απο οεπάαϊ επῖαπι σταιες «βἱαπήίζατες τερεΠσί, Ῥωίο ταπ1ΕΏ Ππρίϊεἰας {ι- 

πιεπάμπι Ῥτο α)δεώπες. 

ἔξω Ροξτ. Ρίο Έβησω. ΛΟΓ.2, ἐβίω γετΏΙ βρω. 

ραιτὶ ἁαίαπι εοπιρ]εα1ε; ὅς 
αἱ εχίτυπη Ρετάυχίτ. 

-3 .. ν 

ο μας - : σας ῶ δ. . 

ὅτω ὁὶ μῶρα. Τετεῖμαι Ο94 Πρ] εκεπαρ]υπα αάάμεῖε, εχ οχάεπι οοπ/αησαϊΒ 

πὶς βήτ (αἁπιί «ατετ, Υῖεζαυε Πας Αβεποιί5, Ἐχεππρ]απι ἆαευ Γαπαϊατε 
δὲ 

ῥοπιε( πει »αία πιαρῖ αβισῖτ απάπΙπα. μοῖμα γετιο [αεῶη, νε]νμνα Μο 

Εἰάομέλανου]ας πρήβια ἀῑείσυτ τόλὲ» Γογεημανίοι οῇν.Ετ «οιτὸνεἶπι Ροξε σον 
- πο 



οἱ Ὑ ΜΜ) ΘΡΕΠ. ο. 
αμαιτερίπιες ποπςο{α!,{εά Ώου {πηρες θπεεἶας ππσμεηίς Εας]]ὲ {επεο ώς 
εείααι 1ρβι5 πος Ίοςο εἴε πιεηέεπα. 

ἅ τε πατέωον. Αά σοηῃς Γλετοηίς, αἆ Οοά άρια ρεςεῖριὸ, οἰήίσαε Ε]ίος, 
τα το {αποσπά βτορβα τείετε ας ἆῑδα. Νάπα πιαίοτες Οεἁρί ἀῑπίεες ας 
ξα]ίοες Πιέτε», {Εὰ ὰ Ταΐϊο οἴεπι Εις Οεάίρας Ππεεστοςϊτ» ελ ἰαπαίτας η] πα 
ἁποε, Πἱασιὰὲ Ρεοίαῇ ας εΏετας Ροξτα γείδα. Οὗτως εοῖρα ἥτο σιωέχοι ταύ- 
πόν ἐωδαικογίαν π Σωγέα σαν} ἑωφῥαντικ{μ) » σαι) ος ο ον τν χΦΟΟΗ)ηΥὰ ξλά- 
βίω ἐπάγει ἓς. το ἁλαντίογ τεεαμρδόδω. 

τπόδε. ΑΠ] Ἱεραπε ἵπ ρίατ. 6 σεβῖε. πώνδε ρτο τούτων. Βος ος » Δ/74Η γε- 
ὔµᾳ: Γεὰ ρατο ζοπιπιοάιὰς ἴα. αεοπί. Βῃς. Ἱορὶ σόγδε : νε ἵαπραεατ εἶσε 
ποτρὀν. ατα εἶπα ρεῖὰς εχεπιρία σος Ώπαιήπισος μπα αττα]εε, ὃς αἷα ὰ 
Ρτορτής σπα]ο"Όις ἀερτοπιετε γεΒαε » τεζχὸ ἀῑκίε , βεα φασή. τες απο 
ῥαζεγ Πε » {εα ααἰξατε γδεπατη : τεβετεπᾶο ποὮ {ο]άπα αἆ Ταἴηπι 5 π15. ὃς: 
θαάπή σεηιις τοζετεατ οἆ Αβεποτεπι, 

Ξεόρτῳ. δεομαίῖςς, δε ροίξ εππι Απεθμς» Ἐχροπίε; ὅσο σος ο ρυρλόφ ην) 
Ῥευ γεσίκη; ας { Φέορτος Ποτοτ ἃ ἃ Θεος ὃς ὀρδόω. δε Πτ ἃ Θεὸς, δε ὁ τος. {πιά 

{πυῇε. ο ζεω. {σι οὗ ορνυμι. νε {πε ὃν ο Θεὸς δείγε: ο ᾖδωσ, Πειιε ἐκροπ!ς ὃς θεβοίίοβες. 

σαλινσο. τεάσελν». Ἐός εΏ αὐτεφαμμλνον, ὁαντογ. Ἰνασα σάλη { Ίδη. {η ΟπέΤαΥΗ/Η 
δζ σεάτελοε. ἀ τοέπω ῬεγΣὸ: αιμα η ϱΟΠΕΥΑΥΗΜΗΝ ρε : 2: υπάς Τε 1εση, πτεερτε- 

τας εἰς τώναρτίον τεσραμερρος, 
εξ δα. Ῥαέσι α{Ιασο. Ες αριρρασικῶς στις ΏΟΠ ΠΟΒΑΙΠάΠ., Ποῖαξ Ρετ 

μόειωος σός. διά Ἠσης Βήξοτίαπι {δὲ 1π Οεαἰροάς εγτάππο : ὃς {ππαπασπι 18 
1,εσίςῖς να]σατῖς {εεῖρε 888 Γραςηίςν, 

ὃ 3 Πυδῶι, Έος εἶξ » τὸ πάλα, Ἀησμωφσηδὸ ὁ ὦν Πυδῶγι σας Απολλόγος» ὅὧπὸ 

πέρας ἄγάγες, πασθοκτοϊήσας Λαάίον Ο μότο. Ύος τέλεσο. ἀῑσίτας σεπιῃ. ο. δες]. 
θμσπα, Ῥσο «τέλεσον. Οταευἶατα τς τεβρ]οῖε» ὰ θελο[ίαβε Πο τείειτητ. Μὴ ασείρα: 

ο αεὴο } αἴλοχᾳ, σα μόλων βΙΦ8 κος Έγεγε Πόργογηίη [π]ωμῃ Ημ Όής, Αάστιραρης΄ ΄ ΄ 
δε ιά αποά 1 τεξοιτ Ἱεοπίσετας. 

ΛόΕΛ Λαβοκαίδι - παίδων Ἅλύος ὄλβιου αἰτεῖς. 
Δώσω τοι θί κου ᾖ»γ, ἀτὸρ περῳμᾶνον δα 

Ξὸ σαι ὸς λεήροσι λιπεν θάος, ὣς 2ὸ ἐ θγευσε 
εις Κορηίόγε,πέλοπος θυγεραις αρ ππθήσας. 

ου Φέλοῦ: μρποσαις ᾖογ. ὁ δ Ἠνξατο ου) ποσε πωῤτας, 

σις γοτισιγεσία τοὰἆθ. 
Ίο Ἰαζήπαήᾳ» Ργοίση ΡεΣῷ ρε δεασ]η. 

᾿Εμίης επ ἀπό ΕΦ, με }ε [ηίπε γα 
Έασα ἱπζεμί ΡΥΗΙΗΥΕ: ος ορ 4γν 
Ποε ΡεοΣ15 ΡεΙορβ:Μ4ΣΗΤΗ σα ἀεερ/εγῦ ΙΠ. 
Ἠϊπε ΡΕΡΟΙΕ δέ βαησα [ή ἐεοπημοίς νοσν, 

/ 9 : ον 

παάράφρασι». ς6ΦΗ γ.κῶ.ίσι. Ἑθταφξασις, 

Σου . . 

Οποά{εευσαεήδαςοσα-  Ἰσα οξε Εευγς δε] μή πρ Ἐ- 



το ΓΕ ΓΝΡΑΆΚΙ - 
Ἡφ ἠπταἰταξτίαηγ»,Ετεοεοπι τόργεν ἐδΙ σι) ἄλλαλο- ΤΗΥ {πργ[εώς 
δε Ροὶγπίεεπι ρατεεῖάα Ός- {ο ος ο. τας { 

ἁῑρί Βἱος,ἆετεσπο αἰτεγηᾶ- φογίᾳ, Ἴδος αφλίο), Ρε μπα εαζέπ 
ιο) 2 .Α ας 

τἶπῃ (επεπάο ἀλάσπιες, ἃς λενη 3 Θέρπωδερε ἓ- 27οἱ6 Μαγέμση : έ- 
5 Ξ τε ῴ , 2 ἃ 

Ίτεπι βασα]ασί εοσιαπ Πας ἅἰ- ρεποντι Πολανεκει, Πα α(ημε ε ΤΦεΣ/4η- 

ας ας γέοις ἐν αέθλοις, 46 1πέε/ε ο Ροέγη:- 
ος γίτος επ άε ππητυα ρεῖε- ο /͵ ο ο, 

: τς άν ο Έ αι ο μ5” Ξ στ κο Μωμρόγως μάχαις τε πολέμου 1ο {ΕΙ ΗΡ 1 «ΕΥ: 

{πρετβες Εαὶς "Τετ[απάετ, πωμόρος, Αδεασειδω η» ϐ' 9ρΗςπῦ 
. τς . . ” 3 . ΄ - 

εκ Ατσία Αἀτα[ὶ Εἶια πατας, 3άλος ἄρο2ρΥ οδμοις ὐεΙῃ ᾖοπογαά1, Αάγα- 

αά τω 1οπεπαΠ) ττὶς «εττα- ὅ9ε ασέρµατος ἔλου- δάμηι σετεπ αεί” 

ο Ὃ το Ρε δΐζαν, ορέπει ἔλαγε άοΗ:Α 10 [έ- 
εοπβιᾶδας ἱλοποιξείςοῃ- ὁ ος : : 

ο α : πὲς βάὔεησειι Υ24ΐ-- 
{εααπτας.ΕεΛἀτα απ σια- ο : ἂν , όρο 
τεται απο] Εαῑτ γιπάεσ, ϐΦΩΥ Τε µέλεων εοπ»άεεςΣ {µη Αεπε- 
απαμάο επι Ὀϊοιπεάε {λάα λυρα τε τυγχωέμ)», απ  επεηαβἸ” 

ἴω Τμεβαμος εχρεάίοπε, γη Ιά {γ7ά(0ήε εοη/{έ4. 
πτετσπε ρατερΏδυς Ώ]ατααι . 
ἀπίατίαπη ν]της ο. Ἐσ ες 
Άτρε οτίσιπεσι ἁποςητεπι. Τ]ετοπεπι Αεπεβάεταϊ βἵπτα, ἄεεετ εοππεπίτανε ὰ τηε ΡΟξ(3 

εασππεὮ ἐπεοιπ]αθίουσα,ἃς Ίγσᾷ αες οπηπιοάαπάσπα οβείπεσε. 

ἐδοῖσι ο) ὀξε Ἐωνεὸ, Ὠ]οῖε ἐφῆσα. Ώος.Ρτο εοπηπι. Ἰφούσα. 9ΗτΏς έξέα Ῥτο αᾱ- 
πετὸ. ἐξέω,πον Ῥτο εριεπετο,αΗαπαιαπι Τά τοἱεταΡῖε εΏεε.ξῖς Ἠε[βοά ως ὀξέα ὰὶ 
λιγέως Ἰάχεσκε Ιἀέπιαιε ὀξέα χεέμιὸ. Εἰτ αἳ ὀξύς, Οταςὶς Εέηγε ἀῑείεατ αια [αγία 

» σα ἀ : : 3 Ξ 4. τί ο 
Σατ.αὉ ἔεις.δε σας. Ἠὰς αυτεπα τά απι Π]ασατα {πτίασυπχ γπαπι 1ητε]]σε ΤαπρΏοπξ» 
ους «αἀεπιρετ Ἱαπον εἰ ού υση,γε] α[ἴεες ραίταταπι ν]εἰ[εἱ ετεἀερατας. 

΄ εν Ἶ δεν 5 5 , υπο μας 
Φάργεν ἔοι σιω. Έ]ος εἴτιωλόλο ἄντῷ δ) ἀλλρλοφογίας Ῥρνώσις καὶ πολεμικος ἶοσ. Ὦἱε]- 

εαν πόρου περ]. θυρπι, ΡΤΟ ἔπεφνο. πρεέ. νετΏῖ ροξτ. φέρνω ρτο ϱΟπΏσΗ. κτενών 
φοένον Ῥειπὰς ἑῶ Ροξερτο ὦλος εβ,αιπῥ. ΕΕ δι Τ) 95. ἀλλαλοφενία Ρίο «ΟΠΙΠΙ. 

ᾱ. - 3 τὰ Ξ 3 2) τα .- 

ἀλληλοφογία. ΦΙΗΠΕ ἁρμίον ροξτ.δς Τοη.ρτο αβειο αὉ ἀριοθβλαν». Ὑἱὰς οτατ1] Τηο- 
αἰάεπα,άε «ορ” ἡὅτα Ἑτεος]5, ὃς Ροἱγηϊςϊς, 

ο .λ / 5 - . . - . λές ὃ Θέρσωδερ». Τπεταπάεε Ες Ρο]ψαῖςῖ βΗας εχ Αισία, τείίε οεᾶ- 
Πο» απῖ γη οµπα «Ξτεσῖς «ωταεοτυτα Ρηπεϊρίθυις αἆ Τσόῖαπη παιήσαιήτ, δὲ 18 
εαπο Ἡσπεο ἀεμτιήτ. Ὑπός 2.ΑεΠ. . 

τα 1411 {6 τοῥοτε ΡΥΟΤΗΜΗΣ, 
4 ΤῤρΤ{ΩΠάΥΗΣ» δεδεπε]μ/ζκρ ἆπερς, 

Ἠις ἵα Μνβα εαέας ὰ Τε[ερῖο Ἱπεετῃς, 
ἐειπόνπ. Ῥοξτ.ΡΕΟ πεσέγπ.Ῥατε.Αο{.2. ἤθιπον γετὺ 

Ἐς ἐραν πππζω, 
γέως ἀέθλειση. Ἑπεοπήίππα ὰ Πγοηιή : έως αἲ 3: ο οππασα 4 Ἱγοππῖταῖς, εππα 1η εετταπήπῖθις, αάδς 1πµέ- 

πες ο. «το ο. Ῥεποπ]ηπι νε εα ε[επε ταπᾳυαπι Ὀο]] Ρια]υόῖα » 2ἆ πα : ὦ ος ο 45.δς τα ρα Ες τὔπα 1η ργα]ή5 Ρε]]1εῖς, απο 
οσο {μρρειυπε εχεωρία, : {- : ες - ο τ ανασα Ἐπεσίαπάςτ ὃς Ώϊοπιεάες ΤΠεῦας εχεῖςἳ 
ὧν ο. ετηπε 1 εὔίοτηπα Ραγεητηπι γ]εοπεπι, Ἐε απ Τμετ{απάεῖ 6Σ 

πεοις αυἵποιασίπε ἷ ἶ : . - πολλὰ ο ααι ο ἀμκίε αἆ Ττοῖαπιρντ τεβατυς ΏϊΆνς: γδ1 ευπι {Ε 
ἔοτεεπι ρταραΗζς , Ώος {οἶωπι 2ιδυῖς απὸἁ {ε]εδεὶ Βιοταητ ἆισος Ριααμάί- 

{ ξάπω.ροξτ. Ρο πιπω.θ ιά - 



ο  ΥΜΟΡ ος ΤΙ οι 
Επή,αὰ ἥσπειπι αᾳ υπ ἱπστεάϊεπάπι, 

ὃν Κκάχαις πολέμου. οἷς Ιοσηΐεης αἆ ἀῑβειοπείρπι ραρπατααι Πατπα σας. ἵα 
οοταπηπίδις ὃς ]πάϊ οκετοέπευς, µώχ εἲὶ Τατ. ὤπβάν, , ἴει ργα[ίψηι, Ἑτ 
αελειως ἱείαρας ἆμγαηεῖς εκρεάιείοπίς», γί Τνατ. ῥεβμη. ; 

Ἀδεασέίδω., Β εδλὸ ππαττοΏγπαίευπα γοεαὈηίυπι Ώος θρρε[αοτί». Ναπα 
Ατσία πιατετ Τπετ[απάτί , Εε Αάτα[ ΕΒἶα. Ὡοτίουπι εἶξ. Αδμασίδω Ρτθ 
ΑΦ ρασείδων. Οαἱ σεηϊτίμης ποι εξ εἰευπβεδχεπάως , αιία {ὲ ἃ Εααήπ]πο 
Αδρασεῖ, : αἆ ἁβεγεπείατι σεηίζυή- ποπαϊαῖς πααίε απ] Αδρασίδης. Ίος πιβ- 

1ὸ Ιπά]ςαπεείς . { ἄῑσας σεπῖε, ρίις, το Ππεμίαι Αδεασείόος ροπί » νε Πς 
τεάάοεας {επ{ς,(ΕΥήτρῃ Αάγαβειά», πος εϐ, βησιᾳ Αάγαβν ᾖή1ε.οἷς Σεποδα. 

Δαάλος αρω)2Σ. Οία Τπετῤπάοι ὃς Ὠϊοπιεάςς ν]ά {πας Ράτεηταπα Ππήαχίας ἃ 
Τλεβαπίς ἴαιας. Ναι εἶὖπι Τγάεις δε Αάταβη», 1ο Γοπιςάϊς Ρατος, Πῖς 
Τπετίαπάτί παοτετηης αµᾳ5. Ῥο]ψαιςί αἁμετίης ἔαϊτεπι ορεπι Γεττεπὲ, Τγάεις 

ἃ Με]απίρρο αιοάαπα Τμεβαπο εα{ας εβ» δε Αἀάταβας ππασπο επι ἁθιτίππεῃ- 
τοπ τερπιπα τοάήε. ι .. ρωρως 

ὅδεν απέρµατος. ἸΝἰπαίτιπα Τηετοπῖς πια]οτες » απὶ Εεπις ὰ 11ο ἁπευπςς 
{ ]εσας ἔχουτ Ώοτ.ρτο «οΏΊΠΗ, ἔλοισ. 9εἆ απτῖάες παῖΒ] ρεαά]] Ἱεᾶτο. αιί 
{οτῖβίε ἔχωπα δε τεζετε αἆ τὸ Αἰγησιδάμου, Ἱναπα ἃς εἰατίοςτ εβ {επι Ἀπετα- 
Ρλος. ἀῑσίε ἄζαν. Ἠαδβες επαπιεσαείοΏεπα πια] οσα Τπετοπί {π Πηρετίοήβι. 

αχέπει ὃὶ Αἰνησδάμου. Ἐραποφος αἆ Τηετοπίς εοπππεπάαΕΙΟΠΕΠΙ: απεπα Ρετῖ- 
Ρἰκα1οὲ ἀεβρααι Ρες Αεπεβάαπι αδυπι, «οπιπι. ἀῑςες Αηηόφημος {εά Ὦ)ος. 
ΑΑησδαμος. λυραὀ. σεπῖτ. Ώος. ΡζΟ λυρωγ. δε τυγχανέμὀν Ῥτο τυγχαίεη. 

ἐγκομίω. Ῥοξήσ πι δε Ῥϊπάατίευπα νοςαὈη [μπι ἐγκώμιος ρτο σΟπΗΠΠΙ.ἔγκωρνα- 
κος. {- ᾱ. νε τεξεὲ εχροπίε Ααπήῆις Ῥουτις , πογχα/ευ μελέων καὶ ἡδέων ἐπέων, 
δρ πας λύζαις ἄλεται Φεὸς τὸ Ἐγκωμίάζεου του ἐγκωμίων ἄξιον. : 

Ἀωρῶν πε. Ὁ μία πππς Ίγταπι ἀῑσιε » ασια απὸ φόρμηγα νοςαΙ(ε 1Π]Ε]ο. ἶπ 
αναξιφόεµηγες,ααστίτης απ Ἰάετα Ππε Ίγτα, δτ εἴτπατα.Βεἴροπάεο πεςεβατ]ὸ Ιάστι 
εἴε Μιβεαπα οΓσοΏαπα αριἀ Ῥιπάστηπη, σιοά πηΏς ἵψταπα» ΏΏς φόρωγγα., Υξ 
Δωείαν φόρµηγα {πρετίοτε Οάα, γοεσδε. Τρίς εὔαπι Ίπεεγρτες νδίαιιε Εετὸ Ίνταπι 
ΔΕΣ οἴεῃατᾶ εχροπ!ε.Τά εεᾶ νιάετις ἄτριςζε Ἠοσασῦας οππα Ώπης 1οςῦ ἱππΙτατς. 

«πε. ΗΗΠΗ » αμξ βέτο Ίγγα, ὃτς, 
[ά ἐρ/απνατρ:ήε πας ρΏτοβῖς ασᾷ εατας αριά Αιὗεπαιπῃ. 8. 14. Ώάρποίορῃ: 
γδιάε ϱ]πΐα ασεῃς ἁῑςίς ὀμμδάειζετῃ λύρα, Ἱτεπα ΑτήῑορΗ. γειρα ἵπ Νερι]ς. 

Πρῶτον ᾧ ἀυτον τί) λύρανλαβόντ᾽ ἐγὼ κέλευσα, 
Άσαι Σιωνίδου µέλος ὃν κριὸν ὧς ἐπέχλη, 
Ο « ἐνθὺς ὡς ος χαιοΥ εὖαι ἔφασιε τὸ κιδαθίζοη. 

Όπο 1οεο)δ; Αεβεπαί,ῄ [ντα δε εἴεβατα ἁϊποτῷ εΏεηε», λυείζεν εται ἀἰσεπάμαι, 
ΏΟΠ αιδκείζεω. Ψετὴπι Απακ]]ας λυρρποιὸς Ώρη.Ατλεῃ. |]. 14. γίάετως Ίστατη ὰ 
εἰεβατα ἀπθίασπετε, Βἱέοε γειβριις. 

Χονλ ΄ , Ε)ὼ 9 βερβίτου : τεελόςους σικτίδας : 
Κιδάρας » Ἄύρας» σχδζάνους εέπεπυοµω. : ας ουμᾶ 

Δε Γος αἰδ1ἱ οὐ{ᾷσε απο πῄπις πος Ππππήπα πΙάΏεδε» πῶς ἆπο Ιάεπα εἴε αρ 
ν ας ων - Ξ 5 - . Βιπάατυπα, Πα] ἆεπι «α «οπέαπάοτε {οἶες., πυΠήπασις ἁμείπλεῃ ποτᾶς {εοίία. 

ον 



«, ΤΙΝ ΡΑ ΚΙ 
Θμήσσμίά 1ά εν 4 πομ ἰάσπη Πιέτς για» δὲ εἰτλλατα » [αἶεεαι αἁπιοάυπα γ]σῖαα- 

ποράφρασι. 

Καπτίω Ο]γπιρία γ{δεοτιᾶ 
ουαάηϊσίς εἴτ αἀερτας, ἕερσς 
σαΊηπη Ἱπὰς τεροτελυ!ε. Ῥτα- 
τετεα ἵν Ργιρ]]ς ὃς [ᾷ Ἡπην], 
εδπιιιπῖ Πυά1ο εἀπτατί οᾳἵ 
αὓ τρίο εἰπ/άέπιαπε Ἡστεάί- 
τατίς εοπ{οτΏ ἔταττο , ςΟ1η- 
Σα1πεσῃ εΠαπενττίασε γιέτο- 
τία απαἀτί]ασο ευττα , ἆπο- 
ἐεεῖες αἁ ππξζατη εἴτεππιαξο 
Ῥαττα, σἰοτίατῃ «ὕρατατυπτ. 
ἜἌεςαπτετῃ εξ Ἱαςπ ἆα ὃταά 
ἀήρεμεπάαπα  πιοϊεβαταπι 
ευτατά η υξ να] ἁα, (αΐςς- 
Ρᾳ εετταπηῖαῖς {αςεεβας ες 
Ῥαταπα αεεᾶ]τ ορίς εχ ορῖ- 
δᾳς, τὶς γητητς ρταἁτεῖς: 
θὔλταπε (πρβάιο εοσΏπῃ σς-- 
Ώετοίας απάτοιις αά τες ρίε- 
εἶατας εαρεβεπάας εχεἵεατας 

1 παω] ἔ : Ἱ { 1ας 

σηασίς, υηᾶς οεςαἄοπετη ἔζ ορροτιΏπίτατεπΥ νασιατυτη τεταση ομίατατα απαρ]εέατας (Οστας 
3 

ὦ ; 
ἁγτορ. κὠ. (δ. 

΄ Ν 4 ” Ν 

Ολυμπιᾳ υὖρ 1 ἄυτος 

γέραι ἔφεκτο. Πνδωγι 

οἳ ὁμόκλαρον ἓ ἀδελ- 
.) 

φέο}} 
ι ” 

1δμόἳ τε» κοαι χάελ- 

πες αὐδέα τεβρίππω) 
΄ 

ονωδεκαδ εεμώ} 
3/ Χολ α. 

ἄγαρργ.το Ὁ τόχεῦ 
” 

πειρώμόμον ἆλωγίαρ 
΄ ’ 

παράλνει «νσφεονωγ- 

ὃ μα πλΈτος σρετως 
΄ 

δεδακδολρος 
τὴ Ν ” 

φέεὲ πων τε καὶ τω) 
ὧν βασεν ὁσόωγ Καιρού » ἑανεαν νσεχων 

ι 5 ΄ 

οεειβρᾶν  ἄγΕετεα). 

.Εκήτέτε, Πα υίά είπα Άνεικὸς »λυθρθὲς δε κιδσειςὴςίθεία {μης, 

μετάτρασς. 
“ΝΑΤΠ αρ Ο/ΥΗΡΊΑΗΥ 

ρε τα µη αεεορίΣ. 
ΑΡ:4 «ΡΥΕΡΟΠΕΣ αΗΤεΊΕ. 

πιά ευ {ογ5. ΡΗΤΕΙ0Ρέ 
αἱ [νάσγεπ: αρμά 
1 ΡΗΙΗΤΗ εοπηηές σΥά- 
Σἰε [ογες φ1ὀγισαγα η. 
μοήεε ϱΗ7/ 3 εὔβεῖεΗ- 
σᾷ αΕΗ/ΕΥΠ2. Εκρετῖξ- 

{ΗΕ Ε εΥΣΗΊΕΗ ϱ21171, 
ρογας ὶ εδ 74. 

Ῥήμισία επ] ΥΙΓΗΓΙ249 

ΟΥ ΠΑΣΑ α[εγΗπέ ΒΟΤΗΗΙ 

αἴῶμιε 1ἱονῆ ΟΡΡΟΥΣΗΠΗΣ 

Τ4Σ2ΠΗΡΥΟΓάΣ)Η 1” 

πεπσες (1 0ΗΑΙΠΕΗΗ» κακο. ὃν 

-- --. - "1 - τ ατα 

Ἑαευ]εωτάτη ΡσοΌςς εχεπιρίασι απ σπα τα αἆ νιτεπτεπι πατας ὃς ορ]ρᾶ5 {η τυᾶης,εο ος αἱυ 

αι Ογπερία ἀεσετταξ1,α πα (επ υτα εἴῖ Υ{ξχομία,εοπτατα «ΟΙΟΠ8; ΡΕΙΕΏ 

δῆς «οπεῖτς γῖττωες ορα]εσιῖᾶ ἀαε τες ῥτα εἶατας ἱπάβρατο..- 

"Όλυμπια ὁ ἄντς. Ἐθείο αµατε ΤΠετοπεπα Ιααάατί εοπιςπηίας : ἴωπι αλά 
κα ίας ο νο : ὡς τος ἃ 

Ρτορσίαπα ἵω Ογαηρής,τῆ αιύα εὔτα ἔταξτε «ΟΠΙΣάµΩΕς {απ Ῥγιλήρ δε 1 παή]5 ον 
πο βλ βτος- : 5 κ . Ὁ τα ας η 2. Β 

Ἔθξίας οδείωηὶε. Ἠος «β αιιοὰ Ῥτοία ἀῑεετες , ἄντὸς μδν }ὸ Ολυμπιοήκης μα 
5”. ων 9 5 -- : 

Ὄθρος ἀλον Ἡρατοι- ψε], κτὶ πὰὺ Θλυαπιαν βραβειοΥ ἔφεξατο. 
ο. . : ο στ θες αν -- » ω πα : 

Έωδων Ὁ. ὅτε. ὃς ρτοία ἱοαπατίς. Ἐν τῇ Πνδωνι ὃ, καὶ τῷ Ἰδμῷς κοΩω Ισ 

ων κεετες ο ἓς } ἀφλφουν ὅστω , ὃν ὁωμόκληερὴ ν ἔξαέρετα βραβείων αἲθη 10227. Νο πι 
ος τσ Ες : Ξ ο η ος . .Ἅτ ο εαπύα εἰιρᾶς Ρταροβοπῖ5 ὦ. ὀμόκλαξες. Ώοἵ. Ρίο 6ΟΠΊΠΙ. ὀμόσληεεε : Χο 

29. 

μες 011: δὲ κλήρος ἔοης, βεγεᾶμ αν ἀφελθοὸν Ροξε. Ρίο ἀφελφόν. ἔ 
««ρόκκαρον ὃς οἰδελφεὸν. Ψεἱ ουῖα Έβετοπ: ὃς Χεποστατος, εκ εαά σπα: ζαπί-- 

ο] Επέτορνε] αιμα εοάεπι ριαπήο ἀοπατ],νεὶ αιδἀ εοπππος εαιιο5 αἆ 
εετεαπαληα πα εστηε, Ψεἱ σπδά οοπωπηώπή {οτες {οἶεαπε Έιτς αεἶτο τε 
εατετα. Έθεκτο ΡζΟ Εβέδεκτο.- ος 

ώ «θια: Μεταρβου]εα γοχ,αυᾶ Ρζαβεα,νε] γἱξεοτῖαπι βσηϊβεατ. αν. 
ο κιμώκ «οπιροβτισι νοςαδαίυπι αχ δνώδεα ἆκοάρζη, δι δεόμος οβό ο. Σέασι αμαἀτῖσα ἁποάεεῖες {ε αἱ παεζααι εἰτευπιαρεβαπτ, νμάς, (οσαευεί 068) 

Ώ 

δε, 

ὀερεζηας (οσ γηδος αάῑτε γκο: 

Εριταρβίο 35.ουσίηπι ἆς βαἰς Γερί 
ΡΕ «Φήοτά 6. 

πὶς Ώοπος αἀάίτας.) 

επ 
ἁ- 1 

ππεξαπα νοσατ δωΛεχάγναμζζο,ααδὰ εοτέεςαἆ εἩ οίτς Ποβχοτοτιγ. δὲ Φοόωωκα νο 
εὐρπα ς [δω Λχῴωκλος.Αι{οπῖας ΓΙάσΏ ς ερλήρε 

ΣΥ6/βΑΟΥΟ εἰα]ηοῇ {ρα λ]ο[α ος 

« 
μα αμ 7 

να 

πλ 

. 

ην 



ος ΥΜρδ ος ΕΠ τες 
-Έσδεπεςα ΕΡΗΕ. 39.4 ππ. πασταε {ο ἔΓεσιεατετ Ιηιήβῆε Βοπαίπεαι Εδ1 επατηπα 

δε ἀεετερίευπτ, ντ {εἶτεις ππσιήἁ εμα σοεροτ!5 γαΐρις πιπιεσεζης εείαπι ᾱ- 
πίπη νίρος: αἲπ ας ετείεδαε 11, αιποπιοάο πιαπΗεβίος ποζατί {ο]ει ασίταϊο- 
ταπι ]ατιεῖα αηππ [ερείπιο {ρατίο ραίπια αρρτορίπαμαπε. Σατιῖα αβΙταζοτπι 
νιάεειχ ἣῖς εοτηπιεῇς.. αυ! {ᾳ εετεαπήπε Ογπιρίαςο ασίεαπε απαἀσίρας οπι- 
πίηπι ρτοαππὸ αἀπιείαπα. ο - σε 

το Ἀπυχν. Απιέχι, δε γἱέχοτία Όοπο «δίεαπεπατὶ Ιαπάαε Τ[ετοβετα.ΏΌὰείευς 
απτεπα εἰ αα1 «εσεαππεη «χρετεις γἱηςῖε» επλες αδἲρί ειτας » Ἡμε ες {ος 
ρῖε Ειμάϊο γἱποςπά1,εἶπα ἀυδίεεε ας {πουεβα: βιε εΏς αΒιπάς οἵεας {μΐπος, 
Οδ εηήτῃ πιοἱο(ίασησα Ώμθεπα ΠΦη ἀλουτίας » αμηπι βοι εκ Ραΐπια εετῖα- 
πηπίςηππεὮ Βοποτίς εκητοῖε 2 Εοττὸ Αμεεπὴ τε[ρ]εἰς αἆ «8 ἁβάία σπα πιοιιο- 

τας Ἠϊετοι θγεαειήαπας,σοτα πηοῖς [βαπν [ποσς ης Δαμάποαί ἀε]εατ. Ἠθπς 
{έπτεπείααι ρτοία Ες «Ώειτες»τὸ Ὁ- ὀπιτυχεῖ 3) Ἠέκησαι ἄρτοπειςῶιδνο αώγος, 3 ου-- 
σχόλων ο6Υπόων ἄπολύει: απ 

παραλύει ὄνσοροων. ος εκρεπαά εἴῖαπι ΡοιεβΡετ τ]]α Ἠεβοάϊ γειρα ἐλύσατο 
ὀνσρεισυυαων. Ο)πἱ νε ὀυσρεισυωίω νοςᾶε εγώ τε 1. - Πε εαίάσπι ονσρρογα 
Ῥιπάατης. εκ ὅνς ἆ[εσα σα χεηρ βαπήβςβητε δὲ ρείω Ίποης ; εηί γοἙί ὀνσρρω, ορ- 
ΡΟΗ. ευφρών. δζ τὸ ουσοεοσιώη ῥ ἐνφεοσαύἨ. ες Ἡν ο : τς τ 

ὁ (αγ σλᾶτος. (ἁππιοβάατίο Σπετοπίς ἃ ἀπάσῆς: συας εὖπι Βαβηθτίε «τα 
τίτεητε εοπΙαπᾶᾶος, ορροτεμαίεατεπη σεῖ θεπε Εετεπάα αεεπἰεταης. 'Ῥήπιᾶτα 
αιάεπχαἆ αἰεπάος Έηπος {πηρεῦς Ππρρεώεατιης: ἀείπάς απίπαιο γ]ηὶ ΕΕΠΕτΟ- 
{ης αἆ το Ρταεἶατας νε]ιεῖ εειταπήπο Οἱγπαριεαιροβεβοτεπι εατηαι ἱπορι]ήε: 
ἷπςο οὈείξῖε νιέζοτίατεκ γἰξτοτία πιοπαπῖε Ποπος. [εαηε ἀῑμίεῖα, εοπηῖτα γἶχειι- 

εε ἔαταπα αες πε Ε[Ιασητα τεζή Πα ορροσεµΏῖεατεῃι ΤΠετοπ! αεεαεσυσε. ἑφποτευ- 
εαν, τὸ ὦ Ολυμπίά ογωγίζεδει» το γεβῦ ο το ἆθλογ ὶ βεαβεῖο δέχεδας, το πμαοτ. ο ας ον. τῆς ταζετ]εἔτα νειρα ΤΠετοπί αρρ[εαβίδνερατ εξ. ἵεσπε 1 ου ᾷαΡίε αποπαῖ- 
ους Πε σεπετα]ίς {επτεησία. µώ Ώοτ.ρτο µίω. : 

Φεδαδαλρκος. Ῥοξε]οὸ ΡΓΟ κεκοσώµρᾶνος. Όε νετδο διύάλλω , νὶὰς {πρετῖοτε 
Ὁάα {α δεδαλμῖροι μύθο Ἠ ας τεῖετ {εΏτοπεῖατη (αἱ ΠππαςΒή «ἶεαέαηα Ρµπια οἩ- 
τᾶτορβα πι Εῖς, ἔφεπε µόρσιρκος αἰῶν. -- ” 

θέρει τώ δε, καὶ Σ. Ἑθιάδε Βοπεβή γ]τί ἁηίεῖας ὁ παυ]εϊρῃς{ νία αὔεβι ρια- 
Όοπε. Οποἆ αὔβπομαπι {η Γβετοπί6 εχεπηρ]ο οβεπάἵηις, οδίτος ταπΊςῃ οτπᾶ- 
τω5 ρταεία͵ Ῥάποι]α αἀάεπιη». Ῥεπαᾶπα αἆ απἰαὶ Ῥοπα {αςυπεἁηία, Ναπι 
ἡ πωία κώλύει Όρος το ΦΙλοσοφεν, ὁ Ὁ Φλῆτος ἓς ταῦτα χξόσμος. Ίεεπι αἆ Ρίείατεσα 
ὃς Ὀεπεβςεπσίαπα εχετεσπάσπη , ντ ὀοςετ Τμουσσ]εής {η ΠπαΠείδας.Δαμόνιοα τί 
«9 ο Ὦ κέρδος ὁ µύθιος Ένόοθι λεσύ.ὃτς. ἨΏεἷπάςε οἆ Όσιο εοτροςῖσεδς γίτα Ώυπιαηα 
πεεεβατία. Ναπι οχ ἀμϊτής, Μεπαμάτο τεβε, παύτα σοι μήστται, Αγρὸς ο οἰκίαι, . ΄ ας μ ν .. ὀεεάτοντες, ἀ γνιώματα , θἶλω, οχακα). Ταπάεαι αἆ εκτετῃα» νταά Ἡοποσες, 
Ἐτεπίπα νε οιππίαπι Ῥατες οεμ]ές, εκἰπα]] ας ἀῑαίτες 1 τεδυέρΡ].αὰ ἀσαϊτα- 
{ήπα ϱταςιι5 εΜεΗΙ {οἶεῃτ. - - Ελβζω ὑθέλων µίειρναν. Ῥοβες α[ίαβῖς Ρείνια Έτους ατρίετατί Ίος τοβέτοπά τη 
ε[Πε αἆ εητας ο μας {η Ῥοπίς εαεπά1 ἁλατες {αβµπεπτ, 9εὰ αιᾶ γοσεπα ἀγεοτέρα 
ἀθατίσα {εσας Πτςηα εχρεπάςε,Ιάεδ]ε Ίος ἠπτεΠσεπάμπι ος 

Ἶ 13 - 



κ. ΡΙΨΝΡΑΕΚΕἘς .. 

«ατατιπα, αΝο {εαάρες Πάρταητ ὃί ουεήπρυπεας εκίπχή γΙσεατο, ορίού{αις Υ{- 

τῖ, ἰἀεόαις ἵπ ρτοξιπάσαα {οἰιοϊειάίπεπα ἱπππιετρυπτατ. Ιάείτοο οἵιπι 1Πῖεί- 

Γοῦδις Ῥϊπάαείσαπι απο Ύοσεπι ἀἁγεοτέρω ΕΧΡΟΠΕ ἀγρωτικίω Ὦ καλῶν 76ΥΜΤΗ 

ῥοπεβαΥΜΗ Εμάαςαστέςεή». Νεαιε οπίπι {οευς Εὶς αἶίηπῃ {επίαπι αἀπίτείς: που- 

ἀεπι ἁῑιπείαταπα οµπι γιστωτε οοπἰαπἅατυτα Ἰαιάςς εοπιρ]εξίσητ. ςο[ςμαάο 

γετὸ,αιαπι Εαεε[ῖτ Ποπαίπαπα απ΄παϊς ορυαᾳ ροβσῄτο,ε[ξ γἱτιο/α,οῦ εἄπιαιε ΥΙ- 

εµρεταπεις ἀπήεία., Ώςε γοςαῦι]ο ἀχοτέρα αἷιο {επία αΏδὶ ἀιοεπαα». 

παρώφραισι. 

Αεταπ Ποπήπί γεταπι ἵπ-- 
σε αξξετε,αἀεὸ γτσπεπιαά- 
σποάαπι Πε]ία ρταξα]σ]άα πο - 
έα πιίσας ἱπτετ{γάετα: ἴς Π[ε 
ἄπτος ἀϊαῖτες «ετετος βτπιαχῖ- 
σηὸ «οπ{ρίεπας. Ἠαιπίαιοά{ 
αυτεπι ἁπίματαπι ῬΡοβείος 
5οιΠε απ] ροᾷ υίτα Ώαίας 
σαττίεπ]απι αε ἔαταταπα. 
αίταπα Ἱπιρίας αΏίπηας συα{ς 
ἀπεαξάαβίες 1π ας σΊτα ῥτς - 
Όπεσαπι,(οεἶεταπρα-πας ροᾷ 
Σποττεπι εχρεπἆετε. Ἑταρυά 

΄ 

ἐπῳα. χὠλ. η. 

3 κ 3 Ν 

ασηρ αρίζιλος, αλαθιγον 

ἀὐδεὶ έγγος, εἴἲ δὲ μυ ἔχει 
τὺς, δεν το μέλλοῦ, 
ὅτι θαγόγτων ὸν ο)- 
θάδ ἀυτκ ἁπάλαμτοι Φφεέ- 

νες 
πεμαὲ ἔπσω, τὰ  ὦ τὰ- 
: δε Διος αχᾶ 
αλιρὰ, κατι γας δικζ- 

δες, εβρᾶ λόμν Φᾳάσιε 
εἰάγκά. 

΄ 

µβτάφεασς. 
9 

υ9 ἀπίία: {απ βεί- 

αργα [ήσίάς  γεγΗΣ 
ῥοίπι ώμεπ. Οµδά ᾖ 

ευ ῥαθεί αἰ]φηῦ » Πο” 

5 βιΓΗΥΗΤΙ {μὺά 11ΟΥ - 

Σο ὃς 11ο 41174- 

ἁαδι{ον 1ΠΡΊΣΕΙ » Ρα η» 

μη: ὦν σα Άν 1η 

ῥες Ιομἱ Ηπρετίο {ζε[ε- 
γα» [1ὀ τεγγα ΗΗάιζ1: ᾱ- 

Πᾳμή ο ΓπΗΗΙ [ΕηΣΕΠ- 
ἀπέετος {πάϊοετα ες, απὶ πυ]-- 
Ἱα στατία πβτπιατιάαπα Ἰαάῑς]ᾗ 
πεοεβστατετῃ ὃς [επῖεατίᾶ ρτο- 
Φυπείαης Ραπᾶς Πε 1181σ1ς, 

Σἱ17Π ΡΥΟΠΗΛΣΊΑΠς Ἠδεεβίζακε. 

ἀθὴς ἀείζηλος.Ο οππτηεπ ἁαείοπεπι γετασιπα ορµπα απιρ ΠΗΠςαε, παπα ἀπαιός ἆἷ- 
«τες γίτειτο ΟΓΠᾶ505 1Πέοι αᾗῑος παίσατε» ὃς Υετµπα ΊηπχεὮ εκ ἁῑηϊτ] εαρε- 
τε: νε ἀῑβετεμεῖαπα «οπ/Ίεμαε ἵπτετ {ρ]επάοτεπι αἀπ]εετίηαπι ὃς 1παπεπα ἵπαρτο- 
Ῥοτιπα ἀἰίεαπι,αυί γε]αςί πάα]α πιατ[αρία » ταπά Πυπτ αµαπευπη ρεειΠῖς «ΟΠ- 
εἶπεηε; δὲ γεσαπα {{μπα ρτοδοσαπι ἀλαίσαπι,ααίοις ἀῑπίεία, [ας ταπσυιασι αἁπιῖ- 
πίεμ]απ1 οἆ Σας Ιὴς {παπι ἵαπαεῃ γἰτεμεϊ νἰπάἰςαπάμαι.ΕΒ απτεπα ἆλαθωον. Ὀος. 
το οοπΗΠ1.όλ/229. Ἠατις Ρίταβα Ρτοία Πε τεδάας. σλᾶτος αρεῦ ὀπισὸς ὧν ἀσής 
Έδην ἔκφηλος  ἀλκ ον ϱῶς τοῖς αὐδρώπεις. 

εἰ δέ μὴ ἔχει πε. Ἐκ ᾗς εοτωπιοἁταῦϊθις αμα εκ ἁῑήεϊ]ς νἰτεπεεπα «οπίτεπα 
ἠαδεπήδις, ὅς ευπα ρεοξπάα {οἱϊσϊεμ ἆἶῃς τες πηασ πας ἱπάασαπεῖδιις πα [οιητης, 
απο γηᾶπι οπιπἰήπιαε πιακίπιαπη ρτοίεις, {οΠσςς ποξΏ εΠε, ἔοτεντ ααά 
{ηρτοβὸ νίκεταπε» ΡοΒ πιοστειη Ρ]εἔχαπεαε 1 ἰωξοείς: αιί νετὸ {είς ὰ [σε] ειή- 

«αἶδις οπείπµεσιαξ, Ὀοσειίταια απίεις Ῥοείαμτης. 5οἆ αι {εῖς 1ἡ]μά ἁῑπες ὃς 
νπτεωεε ρταάίτας ὁ"αμία ἀῑάτεῖε ᾿ετίαπι Ῥεπε αρετε: ἁοζεπῖς «οπ/εἰοητῖα » ὅτ' 
ἔδλῷ α)δεὶ ἑδλὰ αὶ δισ Θες, Ἰάγει το θά2ν τὸ χωκὲς Φρὸςτίω) δίκίω.Οποά ΠΟΠ 
ποιΐε ὤπες ἵππρτοβυς: απ νεἱ αππαλαα 6ἴ1ᾷ1 εοεροσε επιοσὶ Ρατας, ατ ο 158, 
η]ίας ὲ {εεἰετὰτῖς ροξπας ροίᾷ πποτεεπι- {πηή: γεὶ η]]α πια [ί εοη/σἰσμεία τοῦ- 
Οπεταρᾳυοά ᾗ ἐρᾷ αρεἰἆστος, ἠῑήπαπι γἱάοπεαν ροιήπιείζειοτ:γς] απία, Ρείοξ. 



ο Υπ Ρ ο  Ε ΤΕ 5 
Έριευτεο » πι]]ο πηπαίπε τες ἩΠχαπᾶς τεσί ετεάε. Ατειις απς {εητεπεῖατα 
Ρ:ο ἀϊστε[ιοπε {μπε, αἆ Ῥαπας ἁῑαίτῃς εβιεεπί πι. θεά πα ἶπα επι Τ,εοπῖ- 
«ετο {ππηςτε Πτα γετρα ρτο πιρῆαίοπε ἃ ππσα ἁήεοτησι νίτειᾶδις ος- 
ποατιπα. 

οἶδε τὸ µέλλον. Ἠος εβὶ Ος ἔχει τόνδε μᾷ ὃ αξεὸ πλᾶπν», ὁρᾷ ὃ) σὺ; σὸ µέλ- 
λογ» ὅπ αἱ ψυχαὶ αἲ ὢ ζωῇ ταύτῃ ἀδιορθωτοι, Ἡ θανόγτων ὅτ τάχκα θκαι οδῖσ Ῥοτ- 
τὸ ἁπάλαμνος»τεξτὸ εκροπήτιτ ὰ ἙτίςΠπ]ο Ρε ἀφόρδωτος» δε ἀπαιοζαγωγητὸς Οία 
Ρταυή αἆεὸ Παεητα [ης Ρίετίαιε » ντ {ε αρὺς ὀκείας μηδὲν παλαμαῶς ἢ μη χα- 
τὰς ἀθμώαπο. Α]ἱοριῖ ἀπάλαμνος ἀῑεῖεατ ᾖηῥεῥρρενή ὃτς.δε Ἱπτεσ{οπῖεατ γ. 
6 οπ/αίε {εκτάπι Αεηεϊάος,νὈί {σε[ετασοτησα Ραπας,ὃς Ρίοσήπι Ρταπηῖα ἀείοτί-- 
Ῥυήεας. Ῥαβιπι εὔαπι αριιά απτῃοτες {εητεπεία Ίπ ῃαπς σοτη ΟΟΕΙΣΤΙΠΕ, 
τὰ ὃ ὦν τᾷδε. Ώος έῑῖ καὶ ὅτι Ὀχαςής της Ὅτν ὃν ὧδα, ὅσς ὃὶ σιμωίαι λόρρν ἅπο- 

θαῤθει » ήδενα (ΗΦΕὸς έχων λορρ.ν 3) Φίχάζει πὸσ ὂν τῷ κέσµω ἡμαρτηχέτας, Τοιιῖς 
Ἱππροπίππα εξ κόσµοςααί ἵῃ {οττεπα οδῖσῖτ 1ρΠ. Ναπι ἕεευτα 1Ώ ου 8; εσ]απι {10ο 
ουσ υήπαας,Γοιήσπηασε ἸΜερεαπο: Ότοις Ῥ{ητοηἳ ἵπ Ραττεπα Πατεζάἰτατῖς οἳ-- 
μεπίτιγεἔετυπε ἑαδυ]α. τά. «ὀχᾷ Ὠοτ. ΡΟ «ΟΠΗ, της αῤχῦ. 

δικάζει πε. Να Πααι ἀεβηίε Ἰαάϊςεπη: {εὰ ΗΠ {ππε, Ῥ]ασο, Μίπος, Αθαςις, Έ ]μα- 
ἁαπιαπτ ας, εἠιής πο βιποί εκ Ρροξτῖς. γὰ5. Ὦοτ,ρτο «οἵηπ. 2ῆς, 
ἐχδρὰ αάγκᾳ. Ὦοσ-ρτο «ΟπΏτΏ. ΈχδΡᾷ αάγκη- Φ]ς «μπα ΤεϊςἨπίο , ὃς Τ αποδί- . 

πο {η 1.Ο4.1.1. «ατπι. Ἠοταξῆ» {επτεπείαπα 1]]απη Ππδ1εῖς Ἱπβοτοτυσῃ αἆπηοτίις 
Ίπηρτοβος ὃς {ε[ετατος, γοςατί {πάϊςο, οί ΠιάΙσίαπα πα πυ]]ο τατίοῃς Ροτεβ 
Ἰηβεπιατί, ηπ]]ᾳ βτατία Ιπβεξξ, πι]]ο ἀεπίαιε ρτετῖο εοτσηπηρί. Έενε πε]ι- 
πάµς {πουῖε » Φίοτ ἁπαραπητο ὅδι το ἆμε Φιασήριον, καὶ εΏότπ ἡδεὶς ὄχι Φίλος, 
Ὑτάετας εεῖαπα {ππά Ῥο[ε Ρτο αἰαγκαα ἔχδρα, ος ε[ε πεεεβα ο θά 10. 
συο Ιπάῑσες {επτεηῖαπα ἵπ {ςε]έγατος Ρτοπυπείαπτ. Άεαιε επῖτα Πετὶ Ρο- 
εεξ ααῖα Ἱπεοτταρεί Ἰμάΐσες εοιτιρβΊπχος Ἡοπῖπες οἀσεῖης, Ἐξίαιι ἔχδρα 
α)άγκαΡοτεβ εκροπ!Ρει Ἠοτατί] νετραν/{αµα πεεεβίγς. Οὰ, 35-1.1. ώ 

τε (Ίπρεγ αηζΕΙ {αμα πεαβίσ. 

ππιράφρασι», 

Ἔοπῖς εοπττὰ, Ῥεπε εΠε, 
ο σἵους ποέξη ραπῖτες , ρασῖ- 
τέταπε Ἰπτετάϊα 5ος Ῥεσρε- 
τα ἔαχ Ἱασεπα ΡταΡεῖ: αἴητπε 
αἳ οπιηῖ Ίβροτε Ἱπππππεπι 
σίταπο ἀεσυπτ: πεπε 1ρᾶς 
ορᾶς εἩ τοδοτε πιαπππτω 
τετσαπι εοἶετε , ὃς πα Ιζα]-- 
τῖαπῃ εχετεετε . απο΄ γίταῖα 
ῥαιρεσίε πεεε[ασίΌτη γίέεατα 
ςοπιρατεηῖ. Πάέπιαπε βάε]ί 
Ππταπηεηῖο., ὃς Ρίιετατε ἀεῖε- 
έαα, αριὰ Ρίατοπεπι ἃΡτο- 
{ετρίπαπῃ Ἡοποσατος Ώεος ο- 
σλπὶ πησετοχε γαςπηπα Φάπτη 

λ / 2 

«ροφ». δ-. κὠλ. ϱν., 
ας ν 
1σου Ὁ) γύκτεοσν αι, 
5 .) 3 ε / α 

ἐσα οἳ οὐ ἀμεραις ἅλι- 
.) 3 

ϱΥ Έχογτες, ἀππογέσερον 
ἔσλοι γέµονται βἰρ- 

5 / ΄ 

τού» κ Άθοια ταρόρσυ)-- 
τες αλκὰ χε, 
5 ΄ , 

ἔσε πονπον ὑδωρ, 
Ν λ ΚΕΙΙάΝ παρᾳ δ]αιτυ . ἆλ- 

λα Ν Ν / 

λα παρα μὸν πέος 
Θεών » ὤτνες ἔγαι- 

3 ΄ χα 

609 ὀνορχίαις, 
3 / 
ασπκράω γέρονπαι 
ο Ν 3 ΄ 

αἰῶγα. τοὶ οἳ ο ωροσύρα- 

αετάφρασις, 
42 «ὔΗαΗζεΥ ποῦ η /ο1η- 
ΡεΥ : αζ μα [1}εγ ο] 1η-- 
Σεράμι (01 ῥαῤεηεες, 
303 {αὐογιο/άήῃ ζ9η1 {ε- 
6412 γαι: 2674ΠΗ 
03 2Η7ζαηΣεεγοῦσγεΊη- 
74Η ἨΊεζηε ΠΙάΥΗΙΑΤΙ 
Α044Ἠ15 190βΕΗ ΡΤΟΡΣΕΥ 
γιά η. δεζαρμάῥοπογα- 
205 Ώεος Ἡ]1 ϱ4) σᾳμάέ- 
ῥ117 ᾖάήεῆρασε 5 1μγε- 
Ζ/γμᾶο ο Ηαεῦγγμαζαή 

14ΗηΣΗΥ «ο. 4 αμ- 



«6 ο αρι ν ϱΑΚκΤ ς 

Ἱπαπβσπας, ΑΙ νειὸ πἰπί- σον ὀκχέουτι πόνο). Ότο δες ή ῥοηΥοπάµητο. 

σατν πιΑῇ δὲ ἱπιρή » Ροή τς {2ΥΑΠΕ ΕΤΗΕΙΑΣΙΑΗ. 
υψί(α Ἱοττεπάϊς αάά1θὰ, σταπβιππάσω (αΏάπεπε ετασίατππη. 

ἴον 3 νύκτεοπ. Όρροπίε Ῥοποσιαι Εαιοίταεπα ἱπεοίείταί ππα]οτυπη: 

ἃε νι Βὶς Ιαῦοτας δε ᾽οτιείατις {απτ {αβίηοπά{ ααὰπι ἵα γίτα πιαίοτες ὃς {- 

μἱοτεςέ Πε Ἠ]ς Ρατατις εβ εταπιαι[ἰεαεῖς Ροτειις αἱαιής. Ὑἱάσττ Ρϊπάα- 

τας Ίπ.Π5 τε[ρίσετε αἱ Ἐ]γβος «ατηρος. Ὡς αιίδς υἱάε Ἠοπιοτ. ο 8, 

1.4. σας ἵπ {επτορείαα Ριπάασι Ν αἷςτ. Εἰασει {π Ατρο-αῖε, 
11.εΣ να {αὸ 

Ίσηε Πειάσπες (1η ας «απ ηα ΡίρΥΗΗΗ 
ῬεμεπίαπΕ, οηρό µε» νδε Φο)1ογήὔηςΝερεΥ 4Η 

Ρήγα; αργία ἆῑεν. 
Νύκτεοσν Ῥοξε. Ρτο γυβὶ. Μετί «Θιι{ αἲθὶ,ρτο ζΟπΗΠΙ. ἀθὶ, ἀμέεσι Ώοτίεξ ρτο - 

ἡµέραις. 
ἀπογέσερον. πος ε[ῖοὁ ο] χαξ ξυσεβὼς βἱο) ἀπο)οΥ δάγνα. Εᾷ αὐτοπι ΡῬιπάα- 

εἶσς «ΟΙΏΡΑΓΑΞ. ἄπονέεερρε Ῥεο «ΟτΏτῃ. δὲ τοσυ]ατί ἀπογώτερες 4-ᾱ- εν {4- 

2ογἱο[ίς. [εά αἆ (επίαπι εκρτῖπας κά ταπα «οπή]οετε οροστες βπιρ[ἰσίης (ωπηεπάνπι 

ρτο ζαῤργῷ εχρε; Υεὶ 10 ᾳδογ1ο/1.5. 
ο. ἔσλα. Ὁ οςρτοεοπιη,ροξς. 99 λο». 

9, ὁ λθόνα παρσοσοτες. Ίος Εξ κ γεοργωώῶτες, ἥις τίὼ γίῶ εν Ἐραζάρλνοι, ὅτε τὸ 

ναυπλί χάώνα. δίεΙῖ ἡχίε ἨἩ ετο οτι γαυπλία λεέωντα. ἨάΗ1ἱ/4ΥΗ ΕΚΕΥ- 

εεπένῖ Υαἷἷα ἱπτειρτείατατ. 5 

 κεα.αΏοτ. δὲ Ῥοξε. Ρπαώστα ἸΏίείτος ι, πιοττί σαμία: ἀείπάς πιυτατο }. 
Πα. Π14. γ. κενὰ σευφάλεα. Ῥάεπα σα]εα. Ωταις {επρεπάνς 1Π γ]είπια αἆ 

ἁβοτερείαπι αοεπίατ. ἔσπα. ΡΣΟΠΟΙΗ. κεῖος. {4 {οπίδετεεας κεναν ο εἴει ας- 
μίας. ἕαπα. Ἑοτίσῖς ρτο ἐκείνζω- Ἠσπς Ἰόεῖαι αιιοάαπιποἆο Ιπεερτοτα-. 
δις Ηοταει». Ερίβ. αχ. ερΗξ- 

ο μμ μες Ευ 

κο νδκωκν.  λλολς 

' αι ἴσιφίσεν ΕΧΓΥΡΙΜΟΣ ΟΗ2Υ4Σ 2267 ΣΟΥ, Ίος . - 

Φεγ πάγε ῥάΗβοτΊεσε ες 2ε25» Ρεί Γκ ώβεγίσπος. .. 

πορὸ μλὸ μις. ἨςΠἱεπίάταιας εἶεσαις Ῥτο ππµίοις Θεό». Ιητε]ῆσο Ώεος. 

ἀπέοτπος,Ρ[ητοπεπι ὃς Ῥτοίεερίπαται. ολ 

Ἱ: Δόορκίας. Ὑπχειτονα πάσι Ῥεοροπής το μα είς αἶῆς. Νἶεσιιο οπίπῃ πο Ίπ. 
4εισίε ἵπ 6εΏοτε τὰς ἐνσεβεῖς. «φόσες, αὶ τίὼ δκασωώίω. 

πὶ οί ἀφοσόρμτω. ΟΡΡοπᾶε Ῥώποσιαι εοπά{είοπί εομάοπεΙη {ςοἰετατο- 
τάσι : αὔοτυπι εκείαυσι νοςβτ ἀωερσορστοη, αμα μὴ αοοβλέπιῶτ «λωάμλνοῦ, 

εκ αεᾶ μην [27γρ Πο" Ρο. Τλε Ποιτοτε ον ας νιάε' Τρια. Ἐϊσσ.α. 
Ηδιτ. δὲ θεα 1. 4. Τπευαιά{ς. νἷάς «ετίαπι Ῥ{ητας η. Ῥοῦς, εῇ . . 

- 

Ῥϊμάας, ἐφεασόρατος ρεο 688 ἀῑσατες ευσόρατος. δν | 

οαχέουτ, Ὦος. δὲ ροξερτο ολέσσο: αάάϊσο κ. παθετῖ σδί ο ρώῥοίος ν 

Τρίτης ὀκλέω. ρτο οχέονί ἓ- 4. οοεἰοῖσι Ῥίράατο ὄκλος Ρ5Ο εοπαγΗΠ{ ὄχος ΜΙΑ: 
φηρσα/πιρεα ὰ γουίομί, 

αν. 



οι Ὅομ ς οϱ ΕΕ ἩΠ 
παράφρασις. 

Ὁτοππαπεαμτεπισά τοτήᾶ 

ὤπο. αωλ. ἰδ. 

9 δ θο ῄ 5 Ν 

οσο αι ἐετολμίαάσαν ες σεις 

Ἱ 
ρετάφρασις. 

ΟέζΕπΟ Με αμ ση {1ῇε- 
ΤΠΕΥΗΣΕ, ΣέΥ 42ΥΗΗΣ εὔ- πίαυε πιετερηρίγεἈοβαν Ίων 

ατόφπε]οςο εοπποταςί , Ίπ 
απαηάο ἆππι νίχετπητ , ἴα 

ς [ά η 
ἑκατερων µεαντες» 

ἄπο πάµτω ἀθίκων Έχει «ΟΥΑΕΙ,ΕΟΗΕΙΠΕΥΕ ΗΤΟ 

ἆοπιο Ῥ]ατοπίς,ροβέο παπι ν- 
εα Εαπδξ1 {[ὅπς, οπηπίπο 2ῦ {π- 
ἀπάεας Εεϊποτῖδας αθβίπας- 
σαπε, ὃς Το βία. πιοτήππαρῬο-- | 
ηεβας βαδπετᾶτ: γίασα ασααι 
Σείηταίε Ἱαρίτετ αἆ Φαταταϊ 
πεὂεπα, (ὖα ΏεαίοτΗωι αἆ 1π- 
{π]απι ρεταςπ]εράμπη, Ρετε- 
σετυης, νβῖτεξετιατα οπιωίσε- 
ταῖς ἀε]ιοῖ]ς γέτατα άεσπητ ᾱ- 
πίτηα Ῥσατοσαπο. ἅαπα ἵσευεα 

«ων, ἔτειλαν Διὸς 
ὁδν παρ Κρογκ σίο- 

σι" ἔνδα μιακαρων 
γώσου Ὠκεαρίδες 
αὔραε πιριπνέεσιν" αἲ- 

θεμα λευσε φλέγει 

τα μὸρ χέροονω απ΄ ᾱ- 
γλαῶν σενδρέωγ 
ὗδως ο) ἄλλα φέρβε» 

αὖ ἔήμ[ὲς ΕΡΗΠΖ,ΡεΡεζο- 
ΣΗ1 Ιου) τέᾷ αά ζΗ}- 
Πέ νγζεῦη νό1 δεαγογῇ {π-- 
(αι Οάµηιάήες αήγα 

Ρετβαας, ᾖβοτόζψε ρα} 
ήεαπξν αἴψ ΦΗ4εΙη αξ 
ῥ1ποαΙη ὃ ΡΗΙΕΡΥᾷ αγ- 
ἐολίόη :αζκα ΑΗ7εΙῃ - 
{10 εὔΗ(Α{ΦΗ ΤΗ 10- 
1ή1όη5 Πα] ΙΡΓΙΙΗΣ : ν ξ ὪἜ αέρας αλά- Συπι]εηες Οεεααί αυτα ρετ- ον ώρας ος ὀ α 

Βαπε, ἔτβοτες Άπτεο εοἶοτε ΦΖλέκονη κι 5Ἓφανο». δε ο οη ες µ 
ΣΩἴεβητες οἵπαητ:αποσατα αἲ] αἲ Ἀπο,αί] ραἱεΒτὶς αὓ Ατοοπρηςρεοάπευπεατ,αΠοςαασα 
εἁπεατ.γαἆς τηοπῖ]α, οοτο]άίαπε εοπιροπυατ,α ή θας πιαΏις στι Ιπποἱασπτ ὃς ΠπρΠερης, 

ὅτι ο. Ψϊεαπα Όθαξοτυπα 1η ζοτταπαεϊς Γπίαής ἀείετίδις: ας ἀῑῑειτὲ ἀῑειτ,ἔσε-- 

Ἠσεπα εᾗππα {οσα Ρερίίπετε αἆ ντος Ροπο», αὐί αἆ εεστίατα νέανε ππετεπα- 

Ῥ{γεβοβαι ρτοῦἑ ἴα τέτεῖς γίκετυπε. Ἠπίας ορἰπἰοπἰς πτβοσες ρείσοὶ ρΗεαΏεης 
λεσγρίή» αριά αιος γεσίατής εβ Ῥγεβασοτας » απ {π (ατασῖαπι εαπι πιτοσιι- 
αίε. Ὃε οσα νὶάε Ώιορεπεπο Τ,αξκαπτη 19 Ῥγίπαροτα. ΄Ῥ]ατοποπι ΤΠ Μεποβς, 

Ῥλμαάοπε , Ῥὰσάτο . ἃτ Οοτρία. Ἠος ἆοραιᾶ ραμςῖς ἀεείατας Ομά, 159. 
ας. Νπείαπαοτ. . 

24072 εὔγεῦΣ αρμα» [επηρεγό, ΡΥ0γε εμᾶα 
φοάε, ο. ἀ2ρδερ γἩαησή, ϱαὐισαησά, τεεεβσα. 

ὅτ Ὑπτο ης Αεπε]ά.ό. 
2314 φἱόµ ΙΕεγ [ο 

-Οὀ7ρογᾳ ἀέὔεηχαγ; Ιεέβαι αά ᾖππηπν νηήαπες 
«εομγος ἠασίσες ὁ ἔοησα οὔ]μα ροζ. . 

8ὲ εοάεπι Ἡδ. 
Μο οἵμπες νδ πῆε γοξώς νο]μέχο ρεΥ ἄηπσεν 
βέβαιο αἰ Ίμμηι Ώει εΜΟΕΙΕ ασΠΗΠρΤΙσΟ» 

δε/1{ΕΕ ΗΡΊΗΡΊΡΟΥΟς [Ἴρετα ΗΕ εοηΗε τά ΤεΜΙ{άΗ1, 

Ἀάγ{ ν} 1ΠΠΡΙάΠΣ ἴπ εΥΡογ” γεῖ]ε ΤΕΙΠΕΥΣ1. 
ἐσόλμασαω. Ἠ)οτ]οὲ Ρτο ἔτόλωησων. ἃ πολµάω» 1η Πρηϊβεαοις αἩ τληρω {ει 

καβτεέω [1μηεο.νε 2. ἂς Βερ. Ῥ]αε. τολμήσει ἀπέχεοτ τὼν ἀλλοτοίων {4ῇ1- 
πεαξ αὖ αἰιεηῦ αβῃηργο. δίς Ῥτοία Ροειοάυπα μάπα εΕετας. ὅσοι 4 ἐκρρτὲ- 
ρµσαρ χει σείτης μετεμψυχώτεως ὦ ἑκατέῳ ποσῳ δεν : «λαδὴ τῷ Αιόο . 

σῷ κοσιῳ ἃὃ αδικίας παντελῶς ἀπελόμδνοι ν ἐπορεύδησαν ὁδον ζω ὁ Ζεὺς Έπαξε Φε 
πύεση Κρργε, ος 



ον 

ἀπὸ πάµπου. Γπιεῖς ποϊαπάα : παπι τοβοτομόμαι Π]ιά ὧπὸ αἆ (εσςῃς 
Έλλη «Επι απο ἀεδεῖ εοιπροπ!, γπάπιᾳιο γοςαρυ]ααι εοπίειετς», εα Πεπί- 
Πςαείοβε οἵα νήπτρατας 1. α, Ἀθιμοῖο βαρείας χεῖρα ἀφέξοι. 

2ρε[ίεμαπιρ σγσηος αὐηεόι;. 
ὃς αριά Ἠεῄβοά. 

ύβει 1 απάβαλον ὃκ ἐ6λύαγτο  - Αλλήλων ἀσέχει). 
ὁ μη” ΕΗΗΙγιά ΚΙΣΕΠΙΡΕΥΑΥΕ ηση ΡΟ2ΕΥΑΗΡ. ͵ 

Ἐπειλαν ὁσὸγ.Ῥιπάατῖςα ΡΏτα[ῖ5 ΡΙΟ ὁδδὺ ἑώυσαγ,ίειι Ἐτελείωσαν, καὶ τζω) πτεείαν Έπορευθη-- 
ρή:Η18» γι δε]ιο]ία ΒαβεΠΕ, ἔτειλων Ρτο ἐφέλησω, δε ΤεῖςΗπίης. ἐσιλαντο. Ίτα ντ 
το τέλλεή » αποάαπιποάο ἀΐσετε ροίΏπιις {ωτραευσαι Εὴς Ῥειτ αρίιατεβη» 

ρτο γετοο 5έλλευ. Οποά Πεῃ Ροῇε τείέαητατ Ιεχίεοσταρ]ά : {εὰ πα]]ο 
πίευπεητ΄ εχεπιρ]ο. 
Διὸς ὁδν ος ε{ξ ζω ὁ Ζεὺς ἔταξε, {οι πορύε,[ηπιής οτσο 1ουοπα ς αιάδεπε 

γίκετηηπῖ » Πάπα παετοςετα τεετίθμετο, {ει]ςεε αΠπσπατα {εάς 1π δατυσηί ΥΙ- τι 
δε, νοῖ ἴππε ἔοταποτα πήν]α. 

Κεόνε πύραν. Ιητεσρτέίατς Κεένε πολη, Ὥος «Ἡ οσ ὃ Κρόνος ἔχει ὤκηση. 4ε νο - 
εο ώρας υἱὰς Ἱεχίεα. Οἱ απέοπα Ῥιτο εοἱ]οσασῖ Φατησηϊ ντόπιο απῖα {19 «ο: 
γἰσαϊε ἄταν αμτεα » οτηπίπσι ῬΟΠΟΓΗΤΏ στα, αμα ίροπες πα(ζεθαπεας οπη-- 

τ να; πία» σα εαεᾗ τεπρεεῖες Ἱπποσία., αμα ἱεσῖρις πμ] αἀθεῖοχι νῖπεροητ Ία 
οὔο ὃς Ἡβεταες. Οἶα ἆς τε Ηὸ. Ῥ]ατοπίς ἂς τοσο Ίεσς. Έως θοτπτηΐ 
ντος δὲ π/αἷα Εοτταπατα» ἱρβΗΗπιµανρυτα Ἠλύσον ος Ὁμίας ἀείετίρτῖο- 
:ΏεΙα ρεῖε ες 4. ΟἁγΠ.δε εοπέος εμπα Ἆος Ῥιπάατί ἶοςο. 

: Ένδα ῥιαἸάρων γσο. ΦυὈίητε]ῆσο Πῖς σω. Ἐε ἴοευπῃ Ἠπης ἵσω τοάἁς, ἔγδα 
τν τὰ - ὥσω µεειάρων νησον » Ολησίου ὧν Ὠκεαγὸς ἠφήοις αὗραις πιριπέει. Ἐπιπίαιι Ὡς Ίνα-- 

Ρες τοροσιαρᾳίαπι. Τε{ερῖτας οπῖαι Εῑῑας Ππή]α: πιῖτα {α]ίεῖεας , επἶ 
εοπιπεπάαείο επίσης ροΠππαιπισεβης «οπβαε : Ρτίπια »ααδά Ἱεάρης αμτῖς 
Οεεααί ρειΠετητ: {εεηπάα, αιδά Βοτίδις αιχοῖς {εατεας » απί να] ὁ τευτα, 
νε] εκ αἴδοσς, νε] εκ αφια {πτριπς: τοτεα, απὸά Ιπάϊΐεςιυα Ε ΠαάαππαΏε ια Ἱα- 
Όσας Φατηταή αΏεῄοτεμι, Ἰρίαπε πε γή εἰατίβηηί, Οαἀπχης, Ας Πή]]ες,Ῥείσιι»: 
θἱήαιε. Ώε Β15 {οτειπαεῖς ΠΠή]19 Ίεσς Ταιείαπί Πδταπι 2. ἆς νετα Π]βοσία. ἃτ 

Ζεεζεπα ἵπ Πεβοάϊ Η5.1. Ορετιισι, γδὶ απατειπη 5επας Ποπήπυπι ἀε[οηδίτις 
, μας 151 είπα τναρ ο τροος σερίτας Εαδαίασα Εοτευποτατήτα Ἰπ[α]α- 
ἃ σπα. Ὑπὰς δὲ αμα σο]]ερῖτ ἨΜατα]ῖ Όοπιες 1η Μγτλο]. | 

- :αὔδεμα. ΝΟΧ ε{ῖ ροξῖσα ὤφεμον, ΡΓΟ λος «Οτηπη. Αὰς ποππεπ εβ Πετοα 
ἄε αμα νἱάς Τμεοριταβαπι Η0. 7. ς. τῇ. Πΐβος: {Ἡπρίαπν. ΗΠ Βοιες {1πὲ - 
τοία, γιοία,Ἀγαςϊητή, νηᾶς Τη ου]]ας ας ἕατηρίς ΕΨΕΡ, : 

Εἰογες θάογασὸ 2ε7γα δεπίσηαγοβς. . 
-πευσς. Πος εβ Άξυσα [ογες 4μγει. Ίος εβ αμγεῖ εοἱογήρβμε ρΗ](ζνὶ ον 

Ἴδαπι γε Πσιτατὸ ἀῑείεατ Ῥτο οχ/γεὴο γε χευσῖ ἁρρεθίην ο 
/ 1 ΄ - Ἕ Ἡ να 

:.θλέγι. ος. εξ λάμπει» νε αριιὰ Ῥ]μτατοὴ. ἵα Γοηια]. ὅσλως -. 

ᾖςεηείῥ». νοκ ραβναα οεευττῖὲ ϱα η Πρη]ῆτατ. αραιά Ῥϊράσς, Μεια. Ο4,19. δὲ 
Τά πι, 7. αῆῃα το φωτίδε ὃὰ Ῥ ἆ σα . 

- -- ον Οὰ. Ἐψιά. 5, Ώΐρας {βίτητ οἵατίοπε ΡίΟΙᾷ 

ο ο ας σι 

αλδια οἳ ὡς χευσὲς «ἶλβει, {6Η λάμπει, 



ου μρ οι ΕΕ 
ποὺ μὰρ χερσοδεν. ος εξ, τὰ μὰν ὃν ήοντοὲ ο - 

Φα βερόμίνα. Αγλαών Γ1ππς Ῥτο ἐνδαλῶ». 
ὄρμοισι τῶν. Ἀος ο[ξ ἂφ ὧν αὐλῶν αλασλέκεσ χεθὼν 

ο ο ο ο, ρς 
ὁρμας» κάν σεβαία,, οἷς νίας 

Ἠοτιπι ἀεείατατατ,εκ ααδες {εττα ρατᾶτιης αἆ πάπας δε εαρίτα,ΙΠ ]απεία ὃς ἔα- 
Πεῖεατίς Πσαππα εκοτποπἆα. ὅρμοισ 
αλαπλέκονπ. ΏΟΣ.ΡζΟ οΟΠΙΠΛ,αῥαπλέκωςι. 

. παράφραστς, 

εχ τεᾶο Ἀ Παόαπιᾶτ]α τη δες 
άεετετο ,4πειη ρατες 5ατΗΓ- 
Ώὰς, Άλεξ {πρτεπισαι οπι-. 
ἆμοσι Ώεοτητα [εάςπι οεςἩ- 
Ραπείς ππασίεας {81 αἲοταῖτ, ὃς 
ἐναῦει Ρτοπαρτπ αΠεβοτεπι. 
Σω Ἡπς Ῥεατοσαπα ἱπίυία τε- 

"οεπίεβεατ Ῥε]επςᾶε(-αἁπάας, 
Ἐόοις πιατετ Τηοεῖς, «οτἆε 
ΣοὐῖςρτεςΙμδνεχοσατο.ττος- 
Φαᾗι βποπι βεαύΊεπι, 

{8 τς σος ΣτιάὮ 

εοσηπα { 

ουεί ουἳ 
τν 1 

1εχ:όξςσμο ρα πα Ροξτα, 

5 Α ἆ 
εδωσς., Κῶλ. 

δες ς : 
βελας ὦ ὀρθωώς Ῥαοδεμωθυος, 
ὃν πατὴρ ἔχει ΚΕύνος ἐπεῖ- 
Κον ἄντῷ πάρε 62» 
πύσως ο παδτων Ῥέας ς 
ῤρτᾶτον ἐχώσας θείο. 
Πηλευὺς ὃ Κάδμος ὦ τα 

ὦγ ἀλέλρυται. 
Αχιλλέα τ Όνεικ., ἐπεὶ 

Ζἱωοςητορ Ἀγπαις ἔπεισε, κά- 

πο. 
- 

ο ΠιζΙείαῦ αοὔτατε 

Ροξε.ρεο ὄρμοις. χέρας πιοττὶ «αἩ/α Ρίο χθρα:. 

απάφρασ-. 

4ειγεί» 1η γεᾶς Κὐαάμ- 
{4ΗΣ05 Φεπο ΡΗΣε7 ῥᾳ- 
δε; δΑΣΗΥΙΗΡΡΥΟΤΗΡΣΗΗ; 
61 αβεβοτεῦι» ΙάΥΙΣ5 
Ἀλες οϱΙΗή. [χο 
Δαὐεησή (011πε. μεν νου 
Ρείειρ ' μπμρ γεεη- 
{22242 ΑεΡΗΙΠεήμχ ή 
ε)αχεῖ, Ροβσμαηι Ιομή 
Υ ῥγεΏῥς Πεκ). 

; π ἴπάιεή «οπ{αοτα. Ἑλαάα- 
ΜαίΏεια οὐ /ετααπεππαμάα 1η γιτο ὁξε]αταμίωρητατις εβ ππος- 

Ἠ]δχις ἀπὸ ο ῥέα [αει]ὲ ὃτ ὁεμάω ἆοηρο: 
ἁοπαειμαόσις ἱππροτίο θιοή{[εἷας. 

παρεΦ ερ. Ἐτρο ἵη ἱπαϊςης τα Πάετε οτεάςὗατιχ ΦατΗσΠΗ5, οὐή αἁπιηέχης «Ώσς 
κοπβΜασίας οὗ {παςα Πηείαπι Ἀβαάαπιαπίβς,δμπηρειπι ὰ πιοτε Ταάϊευπη, αὰ 
- τα 

Ρπίτας αρρεµατας παρεδεία. Τατ. αποχή. 
ὕβρτατου παώτων. Ὁπαπίαπα {πρτεπαηπα ες 

Έλεοταπα οπαπίμπι Ἠαδίεα «β Πιατος. ἐχοίσα».}) ος.Ρζο 
Τῆμλευς, Εις Ες Α εαςὶ πάρε 

αΩ{π]ατιμσα {ηζοἷας ταςεΠ{ΕΕΗ5, 
εἶπι (Ώτεσλείς βῃα Ηἱρροΐγή, Αεαβίαις γκογ,εἶς 
εαπιεῃ ἐρίνε {εοιωα εοΏρτσἆετ 

{ος βαθεπε αΏεβοτες,ευπι ααῖδης ἆς 1ιάϊςίο Εετεπάο εοπ/αἶταπε:σποσυπα ἆἷ- 

ατε {ο μπι Έ μας ἀῑσίεας ουία 
5 
ἐχέσης, 

Όση ἡμάϊσίς Πῇ1μις, δε Ίπτος Όεατος Εοττμπβσογάπα 
σπε ἁπδῖο Πησιίατεπη εἶῃς οὗ. ἱππουεηεῖᾶ; Νοπα 

Άπποσε «αρτα {Πες, πεε 
εεης, ρετίμαάετε ροταϊβοε, αριά Αεαίέηπι ας-- 

μίας αιὸἁ {μαπι ρα ἀϊσίείαπι τεπταβοτ. Έυπαι Ιἀείτεο αἆ Ῥε]εὶ πιοπεῖς νετεῖ-- 
εεπι αφ ἀικίς Αεαβης, αεΓιιε νἰπέξυπη Εετῖς Ιαηἱαπάπαι τεµαιίε. θεὰ εἶας ΙΠΠο- 
εερεία πα ειτης Ἱαρίεες» εη{επι 
Ὠεϊπάε εὐπιταρείς γ]πο]ἰς ἵῃ 
ἀερε[αιής δε Ππιροχίο εξ ρούτι», 

ὃ Κάδµος. Ἠϊα, ἔωῖε ΤΒεβαποσιπα τες, νὶς νε αἶμπτ Ρικείρτης» εαῖ Παρί- 
ἐς οὗ πιαίτας αιας {αρεοιήτ ἀβιεμίτατες, βἰ]απι Ἡατπιοβίαταα πυρειπα εο]λο- 

ταις, Ηυπς {εβεπῃ {αζχυπη Ἱαρίτετ α Εἰγβος «απαρο» «πα γχοτε Ἡατπιοπία : 
ταις» Ρίουτες ρτµάσηείαπι ὃς ξοτήταάϊρεπι» σπα Ιαβοσιπι παπί νιοεος 

ρὲς Ψμἱεαηυπα πΙΠε,οο {ε ὰ ξεείδτµετετις. 
ΡΕΙΠ ες Π]ειρραιςίς εοπιἰταπείους, Δεαΐζυπα 

Ἡ Ἡ 

κο 
΄ α 3 α 

ἀπὸ δένδρων φυόρδνα , ἄλλα οἳ ὧν ἡ- 

ν 



δο ΡΙΚ ΡΑ ΚΤ. 

ειαίεταε: απία Ώεις Ροπίς Εοτεϊθή(αιε γἱεῖς αἀε[είη γίτα, δε ἀεβιπδχὶς Ότα- 

εἰεαάϊπεπα Ἱπρετατ 
Αχλλέα Τ.. Ατλι]ες ες Ἡοιπετο πο ηπηιςιὰ Ρ {πάτο ἵπτες ΕἰγΠοσαπι σασῃ- 

Ῥοσιπι» {εὰ Εοτεπαταταα ἱπήπ]ατμαι ἑωςοἱας «οἩοεστας:. αιοά Ταεσιάέ πιατί 

Ες εοβεξίαπι. 
ὃν τοῖαν ἀλέλρυτω, Δατίςπ]ά τῶσν Ῥοξτ.ρτο τοῖς, ὃς Ρτο Ῥιοποπαήήςε τκτοις. 

ἀλέρργται Ότο καταλέλρντα), αριθ µουύται. Ἠῖς ρτατετ νη]-οτας Πσηϊβζατίοπες, αλέγα 
βεεἰρΊτατ ΡτΟ ᾽αριδμῶ, καπαλέω.εοπαροβτµπα εκ « εοΏστεραητε ὃς Ιπιεπάςησς, δε 
λέγω. νάς ππαρπυπα Ἐεγπιο. 

ὄεικε Ῥοξε. Αοι. Ρηπης ὄνεικα ὰ γετΏο φέρω. µάτηρ.ΏΟΤ.ΡΤΟ «οπ1ΠΗ. μηπὴῆς. 

λιπώσ-ῃος «βὲ ἱκεσίαως, ὀυχῶς Ργεεῖῥ/δ.ΡΡ/Ιαοη1ό15. ΑΠΑ5 Λιτω λες {ιι- 

6υπευς ὰ ροξεῖς βἰί Τουίς}ὰ4ε απίδας ΒΗοπιεπις μ.ο. ο. 11αὰ. 
΄ ΄ 

παράθρασις. - «Ροφη. ε. κώλ. ιδ. μετάγρασι». 
Θπϊ Ἠεβοτεπα ρτοβταυ!τίη- ος Έκπορ ἔσραλε, Τρρίας Ομ Ηεζυγεηε Ργο[(γαπις 

ο ὃς Ίπε σας ρα χον, ὀεραβ» Κίο- Τγοία ἴπεκραςμαξι{ε, 1- 
οιςςοίσπηπασι οδαΙταωτε Λα. Γ ’ ἕ : 4 

αμ πο Α ΑΠΙΣΣ γα, Ἰζύκνοντεθανάτῳπορη" «ΤΗ ο μπαήη «Ο}ΗΗΤΗ 
νε Πατετ.ασα τοεπῖε ντ τπετες .ν κος πάς πμ. . ἴ, Ξ 

Ἠνοπιιεσαττη είς. Οἱ Ο7ε- Αὲ Τεσαό Αἰδίο- 4οφεε ης 4ο: ὅ 

τᾶ επαπα, δι Μεππποπεπι Αε- πᾶ.πιλλα ῥοι ὑσ αγκα- Αππογα {μμ 4ΕΕΡΙΟΡΕ. 

ο τρ ας ὃς γος ὠχέα βέλν Αγ ον (πὖὐ εθιφ 
Άυτοτα Ώλυπῃ Ἰπτετέες]τ. Ἑς- ἔνρν όν θωέβας ε/γες (σσ]κέ ο Ίητγα Ρόα- 
κοπάϊιτα {πης 1Ώ. πιεητε ππεα ο ον ο ες μκΑ ς 
Ῥειοεητα, Ρ οπΏρίααυς ν ο ος σε 5. ΣΕΞ 1:11 {0ηΗΓές ΡΥΗ 

Ἡοπεῖοπες πιηἶσα αἲ εησοπή- Ὁ τὸ πώ ἑεμζωέων ἄεησιόιιαρμά νμήσι5 αµ- 
5 Ξ - . « Δ π μλ τι . . . 2 

αθῆςος ἤγπωπος απιὰ ἀοαῖς λαηήζε. σορὸς ὁ πελ- ΣΕ ΜΗΣΕΥΡΤΕΕΙΦΗΣ ϱ11σες. 
4οἱαπηπιοάο ἰωτε]Ησαπτωτ,α- λα ειδὼς ϱυᾷ- δαρίεη» εξ 11 Λεμίγα Ἠο- 

σπά να]σηςίωτετρτετε δρᾳς . ε ; : ὃς ν ο 
πα ος .ὸ σσ. βρες Κάδοντες 3» λάβερε 41 Πά4 {οἱεγεῖα. Οµ 

τ. ΄ ασ ο ὦ ο: 

Ειπίταςαπα Ροΐ]εο, ἁπαιαι- τν λησσα χοζα ο γε αεὥρύομα μα 155 
σα[ι {οεττῖα Ροπιαπαξ,απσο-- «ὀπραντα Ἰάρνέτογ, γεβεπεησές 6474415428, 

ασια. αττὶς αἀπαϊεπίο ρτᾶ- ΦΕΙΜΕ ΕΟΥΗ1, ΥΕ) ΠΙΑ}. 
Ῥο]ἱες. Ας [απὸ ἀοξζας ἀῑεί ἆεδετ, δε τεῖρ[α ταἷ]ς ε[ξ ο πεπῃ πατάτα {οἶοτεία την ἱτατύση το- 
σβεοσπ]εῖδπε πευπίαῖς. Ο 1 νετὸ ππτνῇ ἀοξεοτίῖρας, που ταπῃ [οἶιάα (οἴσριία γαἶσητ: ας 
πο ιοπαίπας πιυ]ε]οφα1ο γεβεπιεητες πατυτα ἆοξῆς Ἱτείτο εἶαίηοτε ποὮ «εάαωτ: βπ]έ[- 
ασε (μαςςοτμῖς απἱᾳαᾶη παπι ρατάδας οπιπίδας αηαἰ]α {σης ἵπγρατες, 

ας κ. 3: ὃς ο. . όν 
. ο : 1 τ - ΄ - . . ὃς Έκπος. οπιπχερόστας Ασλη]]ος είμτη πιασποτυπα γτοσυπαςαζε, νϊάεϊι- 

οες Ηεδτοςίθ,{,γεηῖ,δε ἸΜεπαποπῇ», Πεξλος αυτεπι Εῖς οπαπίμπα Ῥείοπαϊ βΠοτᾶ 
ὃ; Ττοϊαποτῆ ΕοτεήἩπαους, (1ο γίπεητε νε Ποτει,αιο πποιτήο ντ ταετοτ Ττοίᾶ» 
ετατ ἐπ {αεὶς.ΤἸάεόσαε ἄωωλος ὃς Ἰἀςραβλς κίων Πῆς αρρε[αταςετῇ πιαΏν Αὴ1ή5 
εεελὰςεῖε ο αρέ]]α Γρ εκϊριε γεορἠτό, αμῇ Πε αριὰ 1ος 

ο ος ω ξωναιαε σλεισυν εξ δε Φρεγὸς 

Ἔτερχδει» μελαάδρε ἕρμος καὶ πάρα, ὅλης, - ας 
Έγασε ΠΡΙ 41ο ΊΜΕΗ/Ε ΡΙΗγΗμΗη, τν 
Ἐημτε]ά {40111 ἄρηειο, ὦ' ῥαβ1ρει.. ἃἩ 

αΠαμάτο Ιοᾳμίσασ- 

5/ Β ον : ο ς . ὃ β « : Ἡ 

ὀΑΛΟΝ ἄφραβν ίονα. Τχαπβατααι ὰ βα]στῖς ἃς οοἱαπιῃίς αἀιβειοτιια»ίΏ 5 
οπιαής ἆοποως ἀπείίπασα τεςηπχοίς Ἡ. οί «οἶμππεῃ {απο]]ία ἰς ἀῑςίεις Ρεταυεα 

ο. 



ΕΣ ΜΦΘΡΕ ΕΙ, 6ῖ 
βατ, ὃς ἃ αιο {η ἤμεεις, Ἑτ Ώας {εητεπεία ἄμαμος δι ἆςραβλς χίων» ἆῑςϊ Ρο- 
τε ρτουετβίαµτες, ἆς -ε βαήτες» ὃς ρετίοπα Πασυ]ατίς «οπβαητία » αµαπα 
ηεσεε Ρταπήοτηπτίρα» πεσάε ροτίεπ]οτιαι πιεεα Ροβ1ς γΏα παπι αῦ Ιπεεστί- 
ταῖς ἀείεετο. Ὑἱὰάς ρίητα ἵη Αάῑς. Έταί. εἰτι]ο ΕυγΕΣΗζΗρὸ. 

ἄςραβρ. ος ε[ῖ αερεβον, ὶ αμεπακάνητου. 1) Ιεῖεαί ΕΕ ἀφραβῆς, ΡτΟ ἀςραφὴς, 
πηἩτατο φ. 1η β. Ωμαῇά ποη 4ιέογέης» ας ρτοϊπὰς ῥήημο » Εαηὃ » ἃ Ρτϊπατίμο 
α. δε γετρο «φέφα. 

ἄσραλε. Ὥος εί αατέςεψε. (Ηόμεγεί» Υε 1Η πιεταρβοῖα πἹοπεατ. ΊΜαπα νετουιι 
σφάλλω Πρη Ἡῖεατ εεἶαπι χαταβάλλω, σεεσουδίζω «εηεἷο/βῥρίαητο, ΡΥΟβΕΥΗΟ: Υτ» σρή- 
λας ἐπι τὰυ γίὼ ὃὶ ανδρωπον. Ώ)Ικιε ἔσραλε Ὦ)ος.ρτο ἔσρμλε. 

Ένκον πε. Ογεπαὴα Εὲς Ιπτε]Ησῖς η]ασι αυἳ με Ἡερεαί αἩας, Ναπα εἶπι 
Πίε Οταεὸ» ρτοΒίβετες πε αἆ ροτευπχαρρεί-ετεπε»αῦ ΑεβίΗε εξ οεεΙ/μς.Α- 
ας Ες Ογεμυς, Ματεῖς Βμυςιαῦ Ἠετεα]ε Ηηεεσβεόλι. δαράτῳ σέρε., Ῥ50 παρέφωκε 
δωατῳ «Ὦος εἰ ἔκτεμε. ς 

Αοις πε. Ὁ οτωρτο κε. Ῥεεραταςς αα Μεπαροη Πρπίπεοτατ. Ίῆδαπι βατει- 
Έες Παρί Τεποπυσα ὃς Αυτοτα παν: ἱπερεταμίταυς Λετορίους τας απο γιάε 
Ηεβοάϊ ῶβεοβοπσίααι, Εοφατας αυτεπν Ῥίπόατης ες Ἡοπιοτὶ {επεεπεῖα αά 
Μεπαποπερο αὉ Αεβίιϊε {πεεπεθεηπα εκαάϊε, Ὑετήπα αἶι] πιαϊυπέ ὃν Ἐρεβαῖις 
Επάε εκ ΥππάΗς οες ή μπα. - 

πολλά μοι. Γ.οπρα ἁστείποης νίᾳς, εαπάεπα αἆ Τ]ετοπίς Ἰππάες τεσεοώσας, 
οπδς νε ρ]ασὶς ερείαι » Ρεὰς {ια εατπηίπα οπωπηεπάδε, νε {είαι Ἱ]]ς {ες πο ὁ 
νυἱβατί Ροξτα εοπηπεβάστ. Γοσυύεης αυτετα αιἠσπιαεὶσὸ. λίαπι ὀκέα βέλ». Ἡ- 
βπίΏσας ολους ἔγκωμιασικοις, ου ππεπτῖοπες ὃς ΔΤΡΗΠΠΕΠΙΑ ερτερία ὃς οΡροί- 
τασα επςοπηίοσυΠα, αευπαῖης Ιπσεπί] εκεορίταια.Ῥπαχειτα «8 ἱπεερῖυπη ρίωπα, 
ἴπ οσο εμάυπευσ {πυεπτίοηες,δε οοπΏεπεις γε]υςῖ {αρτττα {π ρβατοιτα. 

ὦσ αγκάνος. Ίντα: Ίοευπη » δὲ ἵα πιεταρµοτα ρετβ[ήε. Ναπη ογκὠν εξ εμεις, 
νοί οΏς Εταςβτ εοπιαπευπτας ς ὃς Εὶς ἀερεπάεθαι ρΏατεττα. Όδιεετ πηοά υπ 1η- : «ϕ 
ἄῑκας αυο σείΐαδατυτ ῥβατειτα. Νο επίτα ἃ τετρο {οἶήπι βείζορατα ντ Ἀος γετ-- .-ᾱ 
{α ἆοεει Ἠεβοόις., 

κοἰλίω ὃ εδρὶ οὐθτοη φαρέπείω 
Καββάλετ. ἔξοπδο : 

δε ετίαπι {αδ νἱπῖς {ετεδατητ, νηόε Ὀυδιἶεις ὑσαλέγιον φαρέσείω αρρε[]ας εῬίο 
εοάοτη απτεπα {αππμπτας Ρτοπαί{ζμὸ , ὀλένν »ρχυς δε ἀγκων, 
Ὁ. θωγώπα. Τ) οΏ]ςὸ δε Ροξε.ρἵο φωγνύτα Ἠος ε{ξ φον]ω ἀφιέγαι «ωάμλνα. τοῦ; σιυεποῖσιν 
Ρ10 σώνετοῖεγ]ιος εἴὲ θερήμοιε, ὀνπαιδευτοις. ϱ. ἆ. γοΕΤΙ ΕΗΙΣΣΗΗΥ 04411 αηάμ/ηΥ νΗ1 
Ργμ{εηρες ' εμόμ2]]νος ε{τ,«οεργεβεπόμημην ὁ ἆρῶρ Εἶης οο]ἥσε ον εἶυσι . ἀειτὲ ααάἰεπεῖδις,Ιπάοόχος ευη {ασαϊς τας]τὸ εοπιρατατ].Ἡτ νηο νειρο ἀῑξαα, 3Ἡ. Πρηΐβεαι οῬ/οιτα ες {πα εατπήηα : ἵτα νε οὐ οπιχά:τῖς ταπεὺπι εποἰμῖ Ροβίης, 
ουἵ νἷαι αεσππεπτοτηπη, ὃς εοπιροβείοπῖς Πιαμίεατεπι ητε[Πρυητ. 

ὦπ' Ώοτ.ρτο εἶα. Οἶττα απίσπια ἀῑκίβετ. εἰσ µοὶ πολλαὶ ἐγκωμίων ἑνρέσεις ὀξεῖαι . 
ὁ τῇ ὠχεα δάνοίᾳ .ὠγαδρ ὁ ἐνπωώθευτοι ὖγοι γομὸ συλλαμβάλογτα». Σ 

ἓς 3 τοπαῦ. Ἠος Εξ εἷς τὸ κοιγὸν », χαὶ τὰ πολλοιὸ ἑρμάωείαι χεήζει τά µου ποιήματα, 
Ὑβερατας Εάς τὸ πῶ ρεου]ιατὶ βραϊβεατίοπε» δε αυτοί Ρτορσία» Ρτο τὸ κοὶ- 

ο. . Ἡ αρ 
» 



το. ΟΡΙΝΡΑΚΙ . 
1ὸ0 οἱ ποχλ, τὸ πλλὸοε µος ε{ξ» να

/ς» ρ{εὖ». νε ο 

χαήζα. ος εᾶ λέω ἔχει ν 9 οτα. γοεαη]απι ε Ροξάσσα,
 ὰε σμο ίάε 

Ευ[χατλ.δε Μαρα.Εεγπιοὶ.ς, οσαπιαπΙζος ἀῑξίειε λχεήζωντὸ χαὔζω.»]ς δὲ χαττο αν 

Ροξείεµπι,δοα πατασα αωξείπα εἰ Έ
πος βαεΏοτεπι αριά ἱποτιάῖτος εσετ

ε Ίπεει- 

τετο: Παυίάεπα δέ ετιάἰε Πτα! ααίαμεΙπ εο εχρ]ἰςαιἀο ϱταμίτοί ἱαῦοταηῖ, τος 

ἔαβοι ἁρτεβτοποσρεοι (άσιααε ετεῦτας Εαυίατυπα, ήβοτίαταπα {επτεπίατασι 

Ἰρ[οτείοπες, υπὰε ευπι [εαμεκεῖδης ριῶς
ςάςπ τα οὈήομτις πεχες τος ἢάδβεε 

οτῖαπι {ελιεπιατα»πτ]ςαἴᾶς Ρ]τα(ε»,Ἀγρες ατα νετδοτήπιανε δαιδάλµατα. 

σρὸς ὁ ποϊλὰ. ποπιε» σπα τοά ὥς τατίοπεπα εως ταητα Εαειίτατε Ῥοξέίοες 

φαΐσας. Νπτααι αὐδά ποπ ἁπίαιρΙραίεα ἀοθτίπα
, (οά παϊυτα υἱ ροεαῖαμα 

ατιε Ἰοπ5ὸὲ Πτ ριαβαπείος. ϱοπττοποτίες νίταπα παζυτα Ρίη» Ρο[πε αττο» 19 

είπες 1π Ροξβ, δενπβίεατατ-τας ροξτανΑ
ς βατ: νπὰς ὃς Ποτατιω», 

Νένα /ετες ἰαμάαδείε οΙΥΊΠΕ 4 Υζέ» 

Οµαβεηπε ε[. 
Ἡσαπς αια[ήοπεπι {οἶσε Ῥλνιἁατις,ὃ

ς παΕΙΤαπΑ αητεροβίς ατά. ο 

Μεπαπάει, 
[ει θύσς ἁπωύπων τῶν «)δαγµάτων κρατῖ. 

παζηγα /πρετας οΊγ1ε ἀοδγηιά ςε7/5. 

Έτ Ποτατίας. 
3 

1ησεηΗΜίη πή(έγα 115 1οτέμραεηες αὖδε 

ο τ οεζιενό εχαμάιΣ {αλ ΗεΙονεροξεαν 

ΡεποςΤΙΗ19. 

«Άζοα ραταπάμπι ἕαπωςῃ ναξασαπα ΑτΏ ὰ Ῥίπάατο ᾷς αητεροπ{»Υε ἀοζίπαπα, 

εκεἰαἀας : {εᾶ ον ο Πος νε ]ενπιπύτασα εασηίπα ους πατυτα ρισείοτα (οἵμς 

ἀππρετα τοι παπε,εΏε τας Ἱποτα,α πάπα αὐξ {οἶῖως ατεῖς ἁπάχα εωπτεκπε: 

:απίάεπι αηής τετυπι σου ας .ππιατος νιάοτ παίπταπι αττο εκεο]ί» δὲ Ρετβςί: 

αμαραίς εστεσία παξιιτα ΕιολΠπὰς αττε εΆτετς Ρροίε,αμᾶπα ατ5 «Οἱ πιοάα ΠΑΤΙΤΑ. 

πάς παςητὸ ατεῖ ῥταίσταειας παζιτα.Βεζξὲ ἕαπλζη ειἶπι ποτατῖο ἁῑσατα: 

ο πο εξο πεε βμάμμη πε ἀμαδε γεῦ 

. ες γής φιιά Ροζ νή1εο ΙησομΙΗΤΗ: αἰζετη [ε ρ. 

: Αἴγεγα Ρο[ζ15 οβε, 765 » ὁ εηΙμγας ὠιλοὸ. 

Ἑτεπίαι ὁ ρεαμμάτων ἄπειεος 6 βλέπει βλέπω» : {ο ϱ)σλοιὼ ὁρωση οἱ µαδόντεςγεά μα 

πα. Οπὸ βενε Ροξτα ποτ «ῑσας Ο4.7.Βαΐις Ποπ Ερ. 3. ἀωέντ ὃ καὶ σοία µήζο 

ἄθλος τελέδει. 

κόρακες ὥς. Μαπήβεβὲ Ρες ααιίαπι Ίπτς Πἱσῖε πατηταπα» ας Ρτοϊπάς {ο 1ρίῖ 
τν ρε 3 ο : 5 » ας ρτοϊπάς {ε 1ΡΙΗΗΙ 

αιά ο να» ησεπη {οἱστεῖα. Ῥες «οτυσα Ιπτε]]ίσῖτ αστοπα» ντε γε 

λος ων ο τσ ο 

αάρυ]ατυς 5 

: ς : ες. ο) 
Φεβο[αβε», έακαι Ῥαεεῖιγ σπα αἀμετ[ασίια. Ὠ]εῖς αΠζείη εος αιϊ ἁῑ[αἱρ]! 

να (ασε, οτῇ ἔαπι εκεε][ίο πο {τητ 1ῃσεΠ]Ο»ΤΟΠΙΑ ζαΠπςῃ, τάπιαις ατότα αιάς 

Άροτεά! γε ΠΟΒ εεἆαης {πσει]ο Ροείοτίδιας : αμοπιαἁπιοφαπα «οτη15 ἱπίαμᾶ 
απίπια|,μοἩ οοαῖτ αοι]α αι ααεῖα, οἳᾷ ξετοεῖοτε απίπῃο ῃατηία ατ ααιϊἷα 
εοταμς, αι] αβεέτατα ταπεπα Εογοεῖτ αμάαεῖα, ὃς τοβοις εΏ πως, ἴαι 
εοταῖ πατητασα αττηρίτ,ἆς αιια Πς Αε[απ. [1.2.ἀε Απίηιο].εαρ.5τ. ο κέραζ 

ἆμτον ἃς σόλμω αφυμοτερ εἴποις τῶν ἀῑτῶγ, ἁμώτε ὸ καὶ ὀωτὸς τοῖς ζόων χωρέν 

. Φ 

. 



οι σηήτ ορ τπτ. 6: 
τοῖς βεαρωτάτοῖς. ὁψ᾿ ὄγῳ τε 3) ταύρῳ. κάδητοι 1ὸ κἩὶ τῶν τενόντων », αὶ κὀσβει ἀυντὸν. «07 
45 αζαβα ΤΗΡΗ ἆρ απο εεάμ, ϱιὸ πήσὴς ο” 2η ᾗαε [ς μήαν. Νου επ ερη- 
{7ης ασηεήπι απρηρ]α γεπιο αήεε: [εὁ ὃν γέγα αῄπος (ὁ' ἐσπες ρήσ λα, 
ΕΠ0ΥΗΠΗ 1 ΗΕ εοήρης. εος ΡεεµΣ. : 

ἄκραντα αρύετον. Ώος εἰ οτελβ,καὶ πεειὰ , καὶ ὠσιώεπαι θδύγγουτα, ῳεὸς τον σωνέ- 
7ο καὶ Φεῖον ὄρνν Διὸς τον ἀξτον αὐπβεώντες. Ώε νοςε χαρύω ἀἰσχαπα Οἷε ρτίππα, 

πειγγλωσσία. ῬίπόρτιςιτΏ νοεαρα]ωπα, ΡΙΟ λαλια » φλυσρία: εκ παν , ὃς γλὠεσα 
ἐδεΗ αν αώππα αῖς εβιῆτ αὐϊςαιίά {8 Ῥαοσατη γεηῖς. - 

΄ ών. ας ΄ Ξ . το παράφεασς, ἁ)πορ. κώλ, ιδ. το βεταφεασ. 

ον σα Νἱ κ. ” -- . ή{ 2 ὃ ὦ εαΤαπιεῃ ποη {πε πηπῆς Ἆιος σερ ορ εΙΟ). 1645 ἄά 1 οµ 4έΡ 
ἄν, - Ἡ 3 ο ια -. Ξ - - κ ο ας . ο «πι Έπεχε γω σκοσῷ τόξονς αμα), Ιεμήε μης σο ἀοιῖρας Ἱηβτυδας ατα - ον ον ον ος : Ξ 5 επι οκ ο. γε ὃν γα ὃν 3 [εοβΗ”2 ΑΕΠ  ᾳσε- πιο πη, αἆ ἀπ(ήταεαα: σεά!. ή ως ο κος . /50ρ κος τς ό 
Οπίς 1Πεεα αἆ αὔεπῃ εεἰε- ο ο φρε- 1 4πι αβ12έ 4114 1ΕΗ3 Ρε” 

ὃσις ποβῖτα Ἰαπάατιο εκ Ῥο- "γὸς ἐυκλέας οἶεοις ΣΗΣ)ΕΧ δεμεμοία 1Η6Ά- 
πεποία ππεητε Ρτοβειίεεπς ἕντες :ἔσί τοι «Σο σ{ογ]ο/α Σεἷα 111 ΕΠ- 
εο]μπιαε: Έρο  ἀῑποστο αἆ ἀκρόγαντ παλύσαις, Σες2 14 ΑσγΙσέηΓΗΣΙ ζἱ- Αστίφεητῖ {ετπιοπε,γεταςί πα, ο αρ τον ατο ο 

στ ο ω - ας -- ᾽ οςμΙΟΥ 2 Ὄ 2ο 
ωεητε ἀείεταδο 1]απα οἰωῖ- -1935ΕΡΑΗ, ΟΥΟΡΧΙΟΥ ές Ρ : 
τάεεπι εσπεήσα αὈλίης απ λόρρν ἄλαδε γέω, - 247ᾳΠ40 ῥγασμη γογ- 

κ ο. ΄ ρα Ξ πᾶς. οχ ᾳπο εαπι εχττυέῖατα πεκεν μῇ γ ἔκφτον ὀμηη, νεΥ 1 ΊΡΕΏΣΕ,Ρεβε- 
ος σας ο γε ἐπέων πόλω», 1ε μη ὕμπι ηχγα οεΏσΗ 
ο ο τ  Ἴρρλοις οὐόρα µεῶλλον αΏλος 111 42ΕΗ1, αεί εἰεπάσπα απη]οῖς εῄετρτο : : 5 νο ελ ροῦς 

κ 3 ᾖ) - { }ι -« Ῥερβοτε , δε πιαπη Ιατρίοτο, «Ὅορτω ὤεήπισν» α ου 
αυδήι ΤἨετοἨ. ΦΦογέσερογ Τε χέεα» ἄογε,αλς1ογεπιό, Παρα» 

Διὸς ἔρμχα. Ῥ επ ρΏταβς απί]α, ους νο]αετητα τερίπα» ]ουίαιιε {αστα ἔεστης. 
Ἑαδη]αθτυτ εΠπῖπα Του ραπίεαμανα ἴπ Ρε μπα απετ[ας Ἑϊταπος εσίτετ{αετὶ σα -- 
εἰ 1η Ίψαχο απσσίυπα {πεητα νἱδεοτία ααιή]απι ἀεά τς : οµατε Πμπχαυεπι Ώσπε 
ΠΡ] εῇε {αεταπη ἵῃ Ῥοβετιπι νο]υ]ῇς : ὃς ἴΏ σεΠαιής εκρεάἰεοπίρη» ααπϊ]α εξ: 
Πρίεπα ρτο ββπ] παὶΠτατίρας λαριϊβς. Ἐπίρητα αυτοπι εβ Ίου] ας μϊ]α ΡτοΡτες 
Ρεείρίεαείτατε, δε ταρθείτατετα,σματεηιις ἵη τεττῖ τερπαΏε ρυτοευτ: αμία ἀεδξε 
εβε Ρετίρίεαοες ὃς ηβεηίος τεβες,ὃς εχρ]οτατοτες Παδετε ». αποσηπῃ οεμ] νυἰ- 
άεαττ απσειπαυε {π τερπο,δς εχίτατερη ση Εετηπει, α {ή Πιοτήπιαπε τατε- 
18.Ώτορτετ ταραεἰτατξ: αιία, «εᾷ Ῥοῖ εβ Ραΐτοτής τοπάετε ρεεη πο ἀεβ]μρε- 
τορρ]ετία ης ἕαπηεῃ Ρείπεῖρε» δὲ τεσεςΙηρβεπ]οίος Παβεπε εὔρηεοσηπα Ίπαροπεα- 
στάση εοπ/η]τοτεςεἰεήας εγταπηίςο Ἰπείπιας Πηράτοτυτη πισδι[]ας εσιβπΏτ. 

Έπεχε γωῶ σκοσῷ. ΑΡροβτορΏε αἆ απίταυπα» απεπα Ποσταασ γε οἵεμπα αά {ςο- 
Ρηπι Ιπζεπάατ,λος ε[ῖ (γε πηεταροτατα εκρ[εεπιις) τεάεατ αἆ Τπετοπεπι αιξ : 301 τβπφᾶβπη οὓς» {εορυπι ρτορο(πίεινε νἱδχοτεπι 6ο Π]αιάατες. Όιατε Ρε {οο- 
Ρυπα, ΤΠετοπῖς Ἰαιάςς {πτεβίσε: ρες αἴσμπα» Ἱπρεπῖυσα ἀρίαπα, οκ Όπο {βείετα 
πήτεηητητ,Ώος ε[ὲ εατπήῃα, ὃς ἱαιάυπα Ρταεοπῖα. 
γα βάλλομδν, ΙπτειτοβαΏο: αμα ὧῑκετε γε]]εε, -Ασειη ζηήπε 01 ε: {σησα 4ῑ-. 



64 ΡΙΝΌ ΑΕ ἵ 
«στο οηε γεί: αά ΓΗ [0ρήήΑ : ΦμεΠΣ σα Ρε» ΠΟΙΥΗ νεγ/όμ 3 Ἐτ Άος ἔν- 
εἴε αἆ Πιαμίεατοπα΄οταοΏῖ5: αμαίί Γοτὲ οΌ]Ιτο ΠΌΙ ΤΠετοπεπα 1Π πιεπαοτίαηι 
γε]]ες τεµοσατς. 

µαλδαχᾶ». Ὀοτ.ρτο «ΟΙΠΠΙ. µαλδακὀς, οἷς αμῖοπῃ πποΠἔετη αρρε[]αῖ, ΏοΏ πιο» 
1επυ πο Ἰαησυἱἁαπι: εά απαἰςατι/{εἆ Ῥεπειο]απι.[άριε εοπεπίεητες αἆ πιο]- 
Πεπόαμα ατεις ὃς {αριττατ πα ατετοίέατεπῃ : ὃςσ αἆ ἀῑβετεητίαπιπτετ Π]ασι τε]ο- 
τωπα,παης νετὂοτπα οί αυ να τεία ἵπ α[ισπεπι επαῖς- 

τετε ε{ξ Ιπίπής],{εά ]αμάςς, Ὀεπειιοί1 απΊπη]. µαλδακὸς. Ὡς Ιάετα ας ἔωωνς,ὤθεσφιλὴς, 
ολ ἐωκλέαι οἴσοιρ ἔἷος ε ἔγδδέα ἁσματα. Πὶς οΏίετια πιετοπγτηαπα εβεᾶίρτο εἵ- 

Πείεπες:αιὸὰ εαγπαίπα Ροξτα επεοπιία(ῖεα, υἱέχοτεπα ΤΏείοπεπι εἰατιπιτες-ι 

ἁαπτ:γεὶ Π ππαυῖς, από {πο εαπαίπε «εἰεὈτίς Πατ ροξτα. θΙπΗ]! ἵτορο αρυᾶ Ἠο- 

ατυπα ασια ποδη ρτίπια ρτίσαί 0.0 4ᾳ.δς 19. νοὐμες{ 107! Ραναεὴ άϊεμησας, 
(ος Επὲ τοι. Εείροπ/[ο αἆ ρτῶοεάεπτεπα ἱπεετκορατίοΏοπωντ]α βάλλομδν.Π.ε. ὁπι Α- 
κράγαντι τείνω ἃὶ λό2ον κατ ἀλήδειαν ὀμόσω. Ὦ. 6. επεοΙΣ11 4ἴγισεμς α4 ΑΦΥΙΚΕΠΕΗηΝ 

20 γεγίζαγε 44γ4ὐο.ὃτς.Ν ΕΙ ποτες γε]ῖπα πις ΥΟςΕΠῃ παλύσαες Ώλς {ππαετε Ρίο Αεο- 

Εςο ρατειαἰρίο-ποη νε αἱ ρτο {εεαπάα ρετίοπα ορταβά! Αοτιὶ ρτοσίς αάθλμ.΄ 
ΊΝαπα Πς γ]άσεις παε]ἡῖς Πάοτε {επιςητ]α, ασὰπῃ { Ρετ ορταπάϊ πιοάυπα» Υῖπη ἴα- 

{Ποῃ Ποτταπαϊ νε] παιρεταπά{ ΠαῬεπεστη εκροπας.ΦοἶοπεαμτεΛοο]ες ποπήπα δε 
"Ρρατεειρία 5.ἀες].τεγπωίποτα {η ας εβειτε Ῥετ α».νεΡρτο Αἴαι.Αίας.ΡΙΟ τυψας,τύναις. 

ἀνδασοκμα. Ῥτ]οσί Ο 4 πιοπυήτωις Ώ)οτιςὸ ἀῑόχηπα Ῥτο ἀνδέσομαι Πειιτί ὧν ὁ ἄσο- 

οὐν.ρτίσαα ἄτορβα. Ῥταπιαπής Ιωτεϊυταπάο Ἰαμάες αμας ε[ε Τπετοπὶ ατετουτ- 
Έμ5,Πε ας Πάε ὃς εαπἆοτς εἶῃς ἀμοίτεπαις.αλαφεῖ Ώος.ρτο εοπιπα. ὀλμσ. 

τεκευ. Ἱ-αυάατ Τμεέοπεπα αὉ οπίπιο αἲ Πβεταµεατεπι ΡΓορεπβ/ππιο : αμαπι 
Ἰαμάςπι εο]αείοπς ἔεππροτυπῃ {αβίτας:απασα αΏπτπταϊ πι]]ωπι αΏτο ἆππος εεη- 
ευσα {η εἰωίσαεε εκεεῖΠε Ηρετα[τοτεπι. Τεεπι ἃ Ρεσ/[οηῖς συ δις ππμπετα αερίτας 
σαπα ἀῑοῖε φίλοις ἔνεργετα». Έερε ἀΐσπα Ίαυς: νίτεις Ρεϊπεϊρί πεσεβατῖα. Ὑπάς 
ἁπτοιτοβαεις Α]εχαπάει Μασηι», απῖ5 εῄεετεχ ορεῖπαυς,Π]ς,Ἱπααίς, απ ἀοπῖ 
Ἀπαῖςος τείπες, ὃς Ιπ]παίσος Ρεπεβςή]ς απηῖσος τεάἁιτ.Ιάςὁ δεῖρίς ἴμα οπήαϊαἆο- 
{1ο ἀοάῑς αξἱαιδάο αιβῖςις»{οἶόπιαιε ἔρεπα 401 {εγμαυῖε. Ψτ απ ζεπῃ ἆ ἀῑαίε]ς Ῥήῆ- 
ἆλτας Τ/ετοπειη Ιαιάσιειᾶς αἳ εατήαι ν{α Ἱεσιίπιο «οπωπιεπάας : οπύη ετίαπι 
ε2εῖτὲ πλάπετα Ρτο Πὴς ηγωναῖς ροβαἱατς νέάετις. 

| κά ον ἑκωτον γ Ἐτέων πολυ. Π]αά μώτια, Π «οπΏτιαξασ 6Η πόλις εκΡροπε- 

ο ἳ ὅσπι εξ, μασ ΥΥΡΕΠΙ αὶ ΕΡΗ ΕΙ απ ΕΙ) Το γέγμη {1ῤογα/ίόγε”ῃ . ὃς Ἡς ἄε 
| σ ααμίς εἰπίτατο νιάςβίτις-]οςυ1τ5: ῇ ευπι αὖδρα » Ες ἹπτεγρισταὈίπαας» εὐκέκα- 

μ α΄ ΣΕΣΣ ΜΜΙΜΠΣ ΝΕ ΣΤΕ ΠΜ Ἱρρηγογεοι {ου ΠΗΡΕΓΑΠΙΟΥΟΠΗ: δε Πε ορΏπιὸ τείετοτας 
θὰ Αρηβεπσιτα ἄς απο ρταπήβτ,ίς εὸ τεἷα ἁτοδξιτινη:ὰ σαο εοπ΄ΐεο γίαιεαά 

Ἡ Τμεχαρᾶς Φεατεπα εεπσσαι παπιοταδαυσης αππ]. Μαπανντ τεστ Τις ]πίας, εοἩ- 

: παπι εἴς Α5ι!βοπευπι Οἰγπωρίαός αωἱπαμασεβπια, Τἱςγό 2.τοπα ν]εῖε {ερεα 
Ρρεἴπια:Ο)γ“Πριαάςς απτετα υαριητί,ςεΏΤΗ Πχ αΏΏος ζαεῖαατ.αηυζἁσπι απἰπφπᾷ: 
παπι Ἠπρα]α ἀσποξαμε, - πο 

ἔωερλτθ. Ώου ρτ Ο/ςΟπ]. ἐωορλέπίω. Τοκ αροπίσν,εΏὶ ροξεῖσα ,Ρρτο εειῖ ν να π, ἆ 

ος ος λΕΡΑΝ ἠαῦος ἵπ πγαςπὸ Ἐεγιπο]. {οά αὐῖα Ἱπίάσποιπι πα ἩΓ 
ἄοτασ ομΗξερ.αεά Αοπι}Ροτςὶ {φποσπείαπα ῥτοδο,αή ἀάμεῖς ὰ 6), ἀπὸ . 

. ς { μια 

ο 

Χ 



ΟΙΥΜΡΟΤΒΤΕΠ ός Ξ ορ το : . νάρν ν. 9 πμ ο ο ορ. ο αὐδά επίσης, δε ἑοπρίη- 
Ε:ιο τος ρτοίρίς {πε απξεσιιαπι αρεἰάσηε, 

«φθονέσερες Ροᾶς, εοπαραταῖ. ρτο ἀρθοιώτεςρς, 

παρόφρασης, 

Ου] ἕως γίττης γηἆς ρὶο- 
πίαπι εοπίςφπεβατας, Εατ]ο- 
{οτυπη φποσαπάαπι,Οαργος 
Ἔο]μεετᾶς Πρροετατῖς εδίο 
Βείποταπα ΓππΙάίαπι «ΟΏβα- 
μῆτ ;ᾳπα Ρετεῖτί Ιπίμβὲ 1 
ἐρίαπι {πίο]εητες εσεταητ: 
8ο ποβ {οἶδμα πια]εάτδις 
ἕππιεη ος ψιτεάτῖς οδίεα- 
σατε Υοίσεταατ : {εά εστι 
τηα]ὲ Εαέῖς Ιπάιδεο νἱάεῖι- 
«εεῖ Ρε]]ο, εχῶπσαετε τεπ- 
ααταητ. Τητεσίπ απεπιαά- 
πηοόσπα πορατῖς ΑτεΏασα πε- 
ηο πηπιετατῖτ , Βς πεσπε 

Ἔσῳωφ. Κὠλ. η.. 

Γ ο ασε ον ρ ντε 
ϐηρωγος. ολλ ἄἴγον έξα χοες» 
ος : : 
« ὦχα σωωάντομδνοςς αλ- 

Ἅ ς 5 -ἅ 3 λες 

λὰ µαρρων νο ἄγοεων 

τὸ λαλαγήσα θέλω» 
μ ΄ Αα σ - 

κρύφον πε φερὶν ἔσλάν , χα- 
κοῖς 

Ἔρρσς. ἔπεὶ ψάμμος ἆθιθκῤν ὃρι- 
πέφευγεγ. 

ὀκέγος ὅσα γαρματ ἆλ- 
λοις ἔδηκεγ,ής αἲ φεάσα δφυύαχ- 

σος 

μετάρρασε, 

ση ΤΡΕΥΟΠΕΙΙ. 
δεά σ/ογαη {παρ 
Φ/01ΕΛΣΙ2» 0η γε {Ε 
4ΡΡΟΠΕΛΦ» {2 {γιος 
Α νΗ” Επι ρμαγί γο- 
{εης» ϐὔ' ο(/Εἱοηει 
/εγγε ΤΕΤ(Η ὕοπεβα- 
2475 ΡΕΥ Πιαία ᾖιᾶα. 
1άρρ 4γεη ήρ- 
0 γε[α 1}: δε ζµογ 
ζαμά αἶῆς εηγαᾖρ- 
τσι 7ε(Ε/ετερο (η) / : 

4ποἵ Βεπεβεής αἴος εχΗΙ]ατατίξ, τεεεπίοτε ρο[ῇ». 
ο ον Ὅκρ, ον ος ος ο σνο. στο ’ ’ .. ασε, αλλ) αἴνογ. Ἠος ε{ῖ ἀλλὰ ταύτέω εἰς τὸ ἔνοργετεῦ ἐυλέρείαι ούξαν , καὶ Ἔπεινον ἑπέβν 

ὅβεις. Ἑτεπίπα ΠρεταἩτατεπα [εα πίτας ἶσις ὃτ Ε]οτία: [αμάεπι. δε ε]οτίαπι Ἱπιί- 
ἆἷα. δάση τοῖς δὼ δόέως βαζοισυ ἀχολουδει ΦΦογος. [η μϊόίαπα αμ[οπι {εαίες ἵη- 
{πτία. πἱς,αμείοτε ΦςπομαΕεο,ποταπεατ (αργς,ᾶς Ἠϊρροσταεες εοπ/{οῦσίπί Τ]ς- 
τοβῖς:ᾳ ή Ηεοὲτ αΏ «ο Ψεποβοῖα εοπαρ]ητα δοοερήΠεπε»νε Βοτςηεπι ἃτ β]οτία Ἱα- 
πίπο εἰατείοςπεεπα εοπρεκεταητ, πμϊάῖα ρεσπιοςί Ὀε[]ο ἁπαρχατιης, {σά αὖ {ρ-- 
{ο τορε Ηΐπιεταπα ἀεα]δή {απε, 

«όερε. Τοῖα ε{ξ πας-αρΏοτῖσα Ίας {επεεητία. Ὑεἶεις Ροξτα νοεῖθις κόεος ὃς µαζ- 
25 οῖα Ππυῖάϊ απ οτήσα ἑπμίάτα εταπβε ας Ἱπ{οἱσπεσπα ἵπωα ΠπμαΠοπεπα, παπί” ἵς5 Ίηπε Ἡ απϊ οὔαείταε τατθὶάϊ παπίεαε αἩξ οτυῖτης.. Ὑι ετσο {ατίεῖας 
Πε[αοπιπα οοἵτηπαρί: [ἔοπιαςδμαι » ἀἴσιε ΙΠπεετάυπα εχείτατο νοπαεα Ῥεταετ- 
Εξ: ἃς Ιπηϊσ{ Ἡποτε ἔπτσεπῖες ΠΟΠ {ε οοΗτΙΠΙΙΗΠΕ» απ ἀετειήπιος οάἡ εξ- ξεέχας εἀιάετίπτεντ αμόχαπα ΤΠέτοπὶς ρἱοῦαπα γ]άεταηε, ἔβα , ἃτ δίκᾳ ος. Ῥτο «οπαπα. ἔβν, ὃς ὧκη. 

ἀλλοὶ µαβγωγ. Ὥος εβ «σὺ μαφιωδῶν αλ ρῶν Ἀρρυβῆησαι πέλων τῷ λόγῳ. Ναπι γος 
Ροξτίζᾷ λαλαγε, Ώος Πραϊβταε, Μοιαπάα ἀαρίεκ ἱπμἰάοσιπα Ππίησία : γειρῖς 
ΡΠΠΙΗΠ1 Τῃ τὸ λαλπγήπα. ἀθ]ηὰς Εαῶ]ς ἵῃ κακοῖς ἔρροις. Ηυης δει Οά. ο. {απαῖ- 
Ες το ὀκφωνεῖν , {6 λαλεῖ. - 

κρύφον. το κρύφιογτνε εκ Ατίῤιεζλο ποεοε οεἩο[ίαβος » σὰ ἔος Ρε κρύψν 
πες ρτοτατασ,Ώος «{ὲ κρύφιν καὶ ἐρανισιον ποϊῶν ἀγιδῶν. νε] εμτα τίςΗΠίο , Ῥτο 
κρύφιον οΕΓΗΙΕ7Η , νε Ώς ςοπ/ᾷ-µα/ηης » ΧρύβΗον αἲνον Ἡ αγαδῶν καχοῖς Ερρρίς πσεαι. 
Τό ΡΥΑΩΙΣΑΤΗΣΗ ἴσιρ]εῖη ορμ/έαγε Ρε Ίνα] [αά, - πμ. σέμν. Ίοα. ἃτ 
ἆλος.ρτο δέῖα,, 

ΐ 



. ΙΙΙ ΡΗΝΡ ΑΧ 1 | 
ἔπιὶ ψάμρο». (:οΏατοπε Πτα ουπα ΡΙποεπάεητε θήρωνος, Νάπα ος Ἰπεεισε[τε ἀϊρτε[πο, αμα Ρατεπτμεῇ εἴὲ Ιπε]αάεπάα. παραβολικῶς απέσπα ἃτ Ἰρβολικῶς ἆο- 

εεῖ ΤΠετοπεπι ΕΠΕ Πρετα ΠβΠποᾶ, Τα ραταπιίαπα νεπίε, γε /βρεταε» αυυαα: 
πβηΐεατεπα Πρηϊβεαπαυς.νίάς ΟΠ1].Ἑταί. - : 

” χάθμαπα. Υ ΟΕαἵ ταξ ὀνορεσία, σ1414:Πατι Ρ]ετοίαιε πΙμα1 πιαρίς ἀε]εέχατ 
ουᾶπι πιμπετα.Υ πάς 5εηεσα»ΟΥΗΙΙΗ 411” εῇε ἰήασίρεγε, ΕΙεραητί α-- 
εεπι ἰπτειτοραξίοηε οοΏο]αά(ε:αιιοά αἆ {ααμἱζαέστη Ελεῖε 

. 
ἀ 

3 

ο σος ο 

το ΑΥΤ ΘΗΡΩΝΤΙ ᾿ΕΙΡΕΜ ΤΗΠΕΒΟΝΕ 
εἰς Θεοέένια. - 1π: ΓΠπεοσεπῖα. . 

ετλος  τ. : ΟΕ ΙΙ]. 

ΑΚΕΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

Θ (1/οπεηεβμίης ἐπεοπη] Ργάδπεγµη: ϱο μὲ Γβεγομός υἱξἶο-- 
γα εο/[εφ με : φ1/οςἱ οὗ η Ηά ΓΗ εῇ σι Ί Ῥεοκεπὶά 

εεἰεγαγει. Είπε Ρανς Τβεγοποῦη ὃ «ΤΟΠ ΕΦΜΟΥΗ/Η , 69’ 
οἱ ζδογία Ίοεο ῥγά ἆλεσε. Γούηοᾗρ ῥοΥ ἀἰσγε[[οπορι ηάγ γα} σΜο7ο- 
ᾷο Ηεγομ]ες αὖ Εγρογβογούς οἱ ρα “πηρεΙγαγ{ε: 65’ [ος {η Ἑ- 
{146 εεγ Σα έρς Ο/γρίεῦ ζοη/εεγώΓΗ/Η οἱες ΟΥάΤΙΗ:407Πο- 
εἰο εεἰώ”η 4 /γοίς ον δε {//ηΥ2 ϱΡγά/η αρμά Ηγρεγῥοτεος εαρέατη {η Ῥε[οβοηπε[αη {γαπμοχὴ. τν 

» 

ενφρασ». ν , ; 
πας μον Σεοφη α.κωλ. 8, μετέφρασε, 

Σαΐμτηο Ιπε]γίπσα Απ : 
ος 

τ ο λα . «“ πω σορός 6 ᾿. αν : : αν 

τας τα ἁαορρὰς μιας αρ Ἰγπάαγ]άρ ὑοβός - ος - 4, . » / αολνε σ 

ἂς ΤΒετοπίς εᾳπος ρεάΙ. Ἀλλλιπλοχέμῳ 3 Ελέα, απραρ]ῤης ρ/αεσγε ορ; ης 1άείεβος εεἰεὈταπάο: κλειγα) εερώ [ » : Ξ "θογαγτα γεροί Ξ οἱ -- 
ουὖος Εμ τεπυα ὕατῦτῃ «εβ εὔγρητα 2εβΣίρωΥ, ευ ΡΕ {ερηΙήηα πε Ἡ σος 1 : ῃ σεη- 
ο ουσια ος 2 π4 10 ΣΗΠΗ Αστισεν 

βοτιαβς , εὖπι Τπεοχερία ο τος Ὀλυμπεογίκαν Σά ἀεέογ ης. ΗΕ - - 3 ΄ Μ 2ρίτατες. Όποσαπι {αετοτῇ έοοι ὀβῥωρως, ἀκαμαρτοπέων [ο {}ΡΗΠΟ 2 Ιαμάεπα 
«ὐπιέπεπίωτ αὐτὮοτεξ -ᾱ- ἵππων αωτα), εἴογήπι ΤΡΕΤΟΜΩ 445 



ο ντ ΜΕ ο ϱΕ Ἡ όΤ᾽ 
{ποτδςΡο]ἱσχ,ἰρβς,Ώεεποα μοῖρα ο) ὅτω ποι παρέα η Οὐγπρήν νέες 
ο ος. {οτοσι, ὡς ο ος Αι γεοσύγαλογ ἔνεοντη τεόπεγ, βεβιόη» Γπήε[εβι, Μία 

ο. αἳ- ΄ 5 , , ον ρα ο ο Εαν τς ἁωείῳ φωαν ὀαρμόξαπεδλῳ. - ασε {ο α[ΣὴΣ Πρῥή Ἔεπι πη]Ἡῖ βο αᾶτίε, ποια : 
νατίεῖαιε αἁπήταπάτπι Ίω ΠΟ ϱ0/ΗΕΩΣΟ 11941 ΏοΥίςο ΟΙΥΊΠΕΗ ΥΣ ἀειοπμο-- 
ΤΠεοχεαία {οεἱρεηάϊ εοπι- «ζεί εΟΣΛΙΥΠΟ. να 
Ἅιορεο πιοδᾷῶ,γε ζΆτπαςη γοεόσηφπε,α πα οἵΠάΕΏΣ εἩοσεα,Ώ οσίοο πηπηετοαςςεὄπαπιοάσαεσίπα, 

Θεοξέμα. ἈοπιεὮ Παῦεπε παρα τὸ ξείζειν τοῖς Θεῶς : απδά Ώή οπΊῃες εχ- 
εἱρί νἰάετοπεητ οοπη(μίο, Ιάθο Ηείψεβίο ἁτείσας κοινὴ ἑορπὴ πᾶσι τοῖς Θεῶς. Ῥίῃ- 
ἀατί θεβο[ίαβες πβίτμειπα ος ὰ Ῥ1οίεησῖς {άστηπι ἀςίε, Οἶπι επῖπι {ς Ίπεςε 
Ώεος τεείρετεῖ Ἠετευίες , (αβοςί δε Ῥο]]μεί εµταπῃ Οἰγπιρίοτηαι εοππ{ε, 
ψε εα ες ἴπ{ῆσησο {πο ἀήροπετεπε.Π1 ἵπτετεα Έεβωαι ποα ση εκςορίεατυπε, {ά- 
αιε Τπεοχεπία ποππαταηε: εο απδά Ε ή εμπς οίρίεο εχεῖρί ν]άετἔτης.5αος4. 
8µτεπῃ ξαοίσεΏὮί δε Γῆεοχεπία οὐ{εσπαηςί Τλετοπί πιπεῖις γεπίεηρβας εσµος η 
Οὗσπηρία γἱεΠε.]άεο Ροξτα ἆε Ὦ1οίευτῖς δε Ηείεπα πιεηείοπεπα Εαοῖε Ἀοποσίς 
καυΐαονε ἂε ΤΠεοκεπίοταπα αμεποσίρης. ὙΨετὺπι Ώος ξείαπι ἵπ παη]εῖς Οτας]α 
4οςῖς εεἱεὈταδατιτ, πα]Ηί ρτίααίπα Ώεο ψαετῆρίεά οπιπίδης Ίπ γηἰπετβιπα. Αεῃο- 
αἷς αμεεπι ρου ὕπππυτα ν]άεειατ «εἱεῦτατασα. αρα Ίπεετ ρτορσία Ῥεἱρ. τας 18:- 
εμξα Ἆος Επίς, αιοά Θεες ξέγκε εοἶετεπε αἩαπαρ]ητίπαος : γπάε Πείγε[βίας., Θε 
ζωικοὶ παρὰ Αθόώαίως πάυται», οιξ χαταλέγει Απολλοφάσης ὦν Κρηση.Ιπεετόπτα ως {ὰ- 
ετα Ώεο αἰειϊ ρεουΠατίτες ἀἰκαὈαπεισινε, εἂβετε εἰ εκ Ηδ. ο. Αἰπεηαί, ᾧα- 
πέτακται πορ Δελφῶς τῇ δυσίᾳ τῶν Θεοξείων» ΟΙ γἱάεπεατ Αροϊμιαϊ ΡεευΠαείτες 
οοπ{εετατα,α ιά Ώεἱρβ!5 «οεβατατ. (1 εεῖαπι ΤΠεοσεπίο «ορποππατο αριιά 
᾿Ῥεμεπεπίες ἐαάεπι εε]εὈταθαπεητ : νπὰς Ῥαιήαπίας ἵπ Αε]αϊςῖς, ἔει Δὶ Απόλλωνος 
«Θενέεία Πελλίωνεῦσν ἱερὸγ,σὸ οἳ ἄχαλμια λαλκὰ πεπείηται » }) ἀγώ]α ἐπιτελᾶσι Θεοξένια τῷ 
Απόζλωμ, Ηπίας εοιταπἠπίς αριιά Ῥεἰ]επεπίες ρταπ πι θΗῑς ατρεητᾶ. 1η Τῃςο- 
χεθῖς εαπι ὰ (28οτε ὃς Ῥοΐίαςσε {μη εμεῖς, ἱηάϊ βσεβαπειτ » ἴπ οπίου» ου γ]- 
ο πεπε,οΏρίσρπατα Ρτο Ρτᾶπαίο ἂςοΙριεβαΏς. : 

Τωδσείδως. [ήτα ἀπεῖε ὰ Ῥτοροβτα Πδἰ οοπηπιοπἀατίοης ομεἩοτιπῃ «5: 
Τπεοχεπιοταπι ΟπαΗς απεξ 9ε[ο]αίτες εἩτ πο γοπεεῖς Ἠαης Οὐἀεπ.,νε] Τοι!, 
καὶ {αετα εταητ Ογπιρίαινεί Ηετευή,αιά εο Ιπ[Πεπεταε.Εε τείροπάεε,αυία ζ- 
έτος ὃς Ῥοΐΐης τα ΐα ΗΠετουἷις τεσεῦαῃπε Ώας εοτεπαίπα. θ9οᾷ Ατηζασςμιις αἲε 
αρυά Αρτϊσεηεῖπος Ιπ οποτε εΠε Γιοίςμτος,]ἀεόσιε {ρίππα νε πποτο Ρραιτίο. 
δεά Ὠϊάγπιις εὸ τεξετεαιδά ὰ πιαϊοτίριις ΤΠετοῃ Ατσίμις εῄεε.Ατρὶς 4υΗΤεΠα» 
ὃτ ἵη Ῥεϊοροππείο οοἴπητας Ῥλοίσηπῖ, ις Τρηάατιἆα ἀϊεμητας Οα[ζος ὃς Ῥο]- 
μχνὰ Τγβάατο Ραττε ρυταο,αμὸς ες Τεζα εἶῃς γχοτς βπε παεῖ Εξ εἶπι αἶεοτ . νο : ὃ Τοπε,αἶεετ ὰ Γσπάατο «Πες εοπεερεις,πΙΠ/]οπήπης απιῤο Ἐνηάαςιόάα πυπειι-΄ - 
Ῥαητητ.δεά η ΤΠεοσσίεί Ρ1ο(εμεῖς, Τουίς οπιρο Π[ή ἀῑειητις. 

ρρέμες Ληδως τε 3 αὐιόρω Διὸς 9, 
Κασορα. ο Φοβερν Τολυδευκέο σπυέ ἐρέθζειγ. 

θιλοξένως. Ποἱρίεα]ες αρρε[ίσητιτ, αὐία εὖπι ΤἩεοχεπία ΙηςΗεω εας, αἆ ες 
πα]εί Ροιεστία! εοπΒπεῦαπε» απος Ῥεπομο]επεία ἀϊρπαβαητητ, ὃς «οπαῖέες εκ- 
εἴρίεροπε, 

ἓτ : ο - 

Ἑ π : 

ἕ 

ι 



68 ΕΡΕ ΝΡΑΚΤ 
κρλλιπλοχάμο. Ἐος εἰ [Όγηοίω. Ναπι {γπεςάοςΠιοξ » ῥΗ[εγ]εούις ἀῑεῖειπτ- 

Ηεἰεπα,ρτο,/μπίόης ΡαΤΕΙ615 [ογή1ο[α,εὖπα Πέ,ντ Ποπιετη» αἶξ, ατἱαΠΏ κάλλιπάρμος.. 

φοά απία πιᾶσπα {οππηᾶ Ραῖς » δες οἱοτία παιΠεταπα που γἱήπια., {απε ρα] οβεῖ- 
εαρἰ]ἤρεαπι αὖ Π5 εοωππεπάατ. Νες ποτ Ἠοπιετις Π].3. Νύκορογ.δε Οάγ.ο.καλλί- 
χοµον νοεατ. Ελένἁ ὮΏοΓ.Ρίο εοπα!ῃ. Ελένη: 

αλενα).Τ) οΣ.ΡΙΟ «ΟΠΙΠΙ.κλεφίω. Ώε Αστίρεπτο Ἠαβες {πρετίοτε Οάα: 9εὰ ο- 
εμπΏ μας Ιπιετρτετατίοπε εἰατίοτεπι τοάᾷαπημς, Τοῖς Διοσιούθοις τοῖς φιλοξένως, ὶ τῇ" 
χαλῇ Ελένη αβέσιειν Εφίεμαι, πμῶν τί) ἐγδοξον Ακρόγωτα , διὰ οὐ α)εξῖαι ὕρον » κό- 
πο) ἐξαίρετογ, τῶν οἩ Θόρωγος ἵσπων τὲν πέδας ὁν δεόµοις μὴ χάμλόγτωΥ , }ὶ Ολύμπια- 
7/χΗσαῤ τω}. 

ἔνχομαι, Ἡος εἰὲ Ερίεµοε» πιδῶ, ἀπιδυμὼ: νι ὃς [απήάτατ Οὰε Ἠεπι. δ. χευσον ἔυ- 
: αὐται, ΠεδίοΥ σἳ ἕτεροι «4Η αἰή οβζάΏΕ» αἰή εἴπιρίῃ. ὃς 9- Εν χομέσι ποώτο αβετα) 

πέλαησαιοβ{ο απε ΥΗΓΗΣΕΤΙ 7ε[Όμαχε. δε αριὰ Χεπορ]. Ένλομαι ἀνέμια «οβεθ- 
πρ[ατια.. 

᾿Ολυμπιοήκα», Ώος γοςα δι ἡπα 9εΠο[ῖα ὃς Ττις[πῖας {ππσιηε επι ὕμρον: ὅτ' 
Βΐς εχροπίε Ολυμπιονίκας ὑμροιώτα. 9εὰ πιαἨπα «πα Ατετίο {µππετο Ῥεο 6ε-- 

πίππο Ώοτ]εο αι πιυταῖ ὧν 1η ἂν μας ἵῃ ἀσε]παείοπε: {άαπε ἵππσετε ευπα: 
ἴσσων : Παπίάσπι εσαί Ἐπετοπῖς {π οεπταπίης Ογπιρίςο γἰέχοσες {απε ρτος]ᾶ-- 
πααεῖ. : | 

ἆμρον ὀρδώσως. Ῥωάατίεα ΡΏτα[βθ ὀρδεωῦ ὄμνον εΤίσετε ΕΥΠ. Έος εξ «ρήη-- ο 
Ῥοπεγε εΙΤΠΙΕΏ Ἡ ζαμάρην αᾖτεμί νφοά α]γα γουρ ε{πάΓήγ. Ἐε νίάετατ αἰ]ααε- 
96 ὄρδιον γόμογᾶε απο νυΐσατα Τεχίζα:Ηας ποτατ Γεχίςου Ριπάατίςαπι. 
ἀχαμαντπεδῶ;. Νο τερετίειπ Πας νος ἴῃ νη]ραςῖς Τ:εχὶεῖς.Ε απτεπχ ὠχαμκαρτό-- 

ποις Ῥοξείειπι γψοςαβα]ηπι,ᾳποά Πρηϊβσαι ἀχάματας πόδας ἔλων, καὶ μὴ οωαμά-- 
τοις «δμαθαι πόνο. ΦΗέ Ρέά θε βαὔεΣ Ίπα]ε[εβος, σε] Ἠη]]ο Ιαὐογο ἆοηισγ] [εγὶσαγᾷ 
Ροβκ”Σ. πιήνς Ποπ Ο. 4. εθιήσευτ τὸ βεωτῇ.εοπγγηὲ , ὃς 5. τῇ ἀπίώ γεβί-- 
ἐπίο, Ἱος ερίελοῖοη. α μα 
«ωτο. [ητοί]1βς κόσωον ἐξαίζετον.Η η]ιι5 νοςῖ» εκροβξϊοηεπτ γὶάς ἱπρείοσί Οὰα. 
Μάσα. Ώου. Ρτο µᾶσα. ΕΕ αμτεπι απο. (Ἡτ Αρτίσεπζιπι ὃ- ΤΠπετοπίς εσμος- 

1ειάαπάο,οἶαεετε εεἰαπι Ὠλοίκητὶς ορεετ.Ωαίᾳ πἰπίτασα » Πς {παβτ Μία ασσα 
Άτετίο ὃ Πεοπίεετο ρυίαξατ ΟΠο,νε] ΟαἱΠορε:Ν οτὐπιΜατβ]ῃιις Εϊσίπας {πι ατ-- 
Ρυπωοητο (πι Ρ]ατοπίς Τοπεμα {10 Ἠπεαι εεβατατ Ῥϊπάστησι ὰ Ῥοϊνπωπία. ΕΠΕ. - 
αὔήοτυατ; : 

παζέσα. }ΟΣ.ΡΓΟ παρέεη.Εξ Πς ἵνοης {εΠεςμεῖαπι εχροπας εἴπη ΤγὶςΗηΙο, ἀπίνοια 
αρ . ο ων, ερ «τς Ἔ ς ς 

οκ σπεσ μλρσπολωε, ΙΙΙ επίαι οἶναὰ «Β Μαία,σπὰπχ ΙωμεπΏο αμᾶ 
βηεπεῖξ {ο]ετείςα {πσσετίευς. 

΄ ες :Σ ΄ 3 ε, Ξ μα) 

ος ος. ΡΣΟ γεσγιλογ.Ἠος Εξ γοπείλλον ὀππγοήσαντ ἑσόνεσγ- τὸ γρῶναὰ εξ. αοζἐν Σ Ξ η] Πο ιν αμ Β .. : σα 
Θωσέια. Ες πι οσρ τα. - ος Χμέγοπεραν εχυτα ἀγλάαν.Ἠος «{ἴ,φμ1 πο δν 
20Η ΝΑΤΙΩΡΑΣν Οκ σησ ια αγ αμάμην αήμηρηραποά {πα Τ[οοχειήα {οΠΡδ. 
ρε τα τ ῶψ] σ ς ἂ α Ν Νερώγηλος Ητεπη γοχ οί ροξείσα,συας ἀσφισῖειτ ὰ γές ἂν σ0) α. ἆ, θὰ καρότα 
οδὰ .. / 3- ον ΄ : οι μη ΐ τ οκ τοι αι νειον αν Ἀυματος σἱω) 1 ΦΙ1 ΠΟΠΗ γής, ον Ρ/ε ΥΓ ΜΙΠΒ ταμ[α 

ΕΤΗ 12Η ΣΙΜΕΡΗΣΗΗΗ ΕΜ 71106 {2ης ώς ολο” ο ο ος αλτοα- Γ4210ηε πάν, Ολα [πιοὰί [οτὸ οῇί οεγπιοὮ ΥΟςΑΣ 
Ὀμίι σγαλέας ἵπ 1οκίςῖ», ἓι αρα Ἐμβαιν ο ο 



. 

ο ΜΡρ ο ΕΙ όο 
Αρείρ πεδλῳ. πος ε[ὶ ῥυὸμῷ. Μεταρ]ιοτ]οὸ {ηπηίεης Ώοιήσμπα ζαἱσςοπΙΕΏΣΗΙ 

Ρίο Παπποπία γε] τγεµπιο. Γταπῇατυπι οὗ νία Ἱτασαάίαίαπι ὃς (οπισἁίατυπα 
1 οπίρης «εττο δἱοςαπιεητί 6επετε ντεραητυτ, Ώίςίε εείαΒα Θε]ιο[ίαβ. ἁῑσί 
ἀπὸ σό πεειέλοντος το πεειεχὀκἆνογ,ΏΈρε τίω βάσν ὀναρωώται τῷ Δωείῳ μέλά σ76βΗΗΣ εοἵη- 
Ῥοπεγέ εβογεε ἄ Ώογίομῃ /πε[ος. Νιὰς 1Π Τ)οσίςαπι Πατπιοπίατα ους οὐποῖαμ- 
ΣΠΗΦΤ. 0Ο, Απτι 1. {η Ώες γεια, Δοείαν φόρμηγα. ΑΠΘί αποᾳπε αρρε[Ίατυ αἲν- 

ολλ μολσ., 

σράφρασιε-- 

Ἑτεπίη εαβόταπι Σλετοπῖς 
γιεοτία οΡ απαπι Ππηρ]ίσατα 
ἔυωτ Ἠῄοταπι Ἰμδίς οοτοῖ]α,, 
εχίσιε της νε ἀεβίτυπι Ἆος 
επεοποίηπι, αβαϊῖα Μαίαταπα 
εοπῖεχζΏπι, ἵπ σταΏαπῃ Τ{Πε- 
τοπῖς Αεπε(ἀετο] ΕΠ] ρτοξε- 

αὐπο. κολ, 5. 

αἀγλαύκωμο. ἔπε «χαΐταισ 

ζευλθέντες ἔπι «ἔφανοι 
, ΄ . σκ 

«ραοσογτί µε στο Ὁέος μχατο 

λξέος, 

Φόρμηγά πε σοι λογαμαω» 

ῥεπάρεσσς, 

Φμο ῥ]ρηά ή 1Η 
εὔογεμ. ΟΕὲᾳ Ηδές αάπε- 
κά εογο]]ώ, εχἰσαηγ ῥ ππε 
ᾖο0ες 4ΙΠΙΣΗ5 Πο οσα 
ἀούίγηπα ,  εεῥαγαπε 

Ν Ῥ718 (0η4ΗεΠη. εἱσγιο- 

ον τρία εαπτησα, ὃς νῖσα νοςῖς 

ταπι, οποά.αἆ ετβαταπι ἆἷ- 
{ Ἱππςῃτετη,αἆ 3) βοα) ἀυλῶγ» ἐπέων τε θέᾳν, τόμ, Σῤαγ , ὦν 

πετίαξδγοςες ΕΧΡΙΙΠΙςΏ επι 4 » 

Αισιδάµε ο17ΥΗΗ {Υὄμγαπη ε- 
σποάμ]ατίοπεπῃ ἄεεσπτετ αρ- 79) συμµίέαι αρεπότως" 2ε/άρπή Πρ οοποηή/ζε-- 
τετας. Οπ]πείαπι Ἱος {ρίααι ἆ τε Ἠίσα µε γεγωγεγ , πᾶρ γέ {εερηγεγ. Ἐγ με: 

εχἰσ Ῥήα, ὰη πα αἆ γίᾶοτε  ἅπο χ]σίς {ο εε[εῤγαγο , ἃ 

ο ο ος ένμοςοι γσυτ’ ἐ᾽ αλ ρά- {μα ὀπ/Ησ ζμζα νε. σατίς σ]οτία , αὔαπι ἁιπα ς . - ς 
σα - ο] ο σ4, ος. 
Ροξτατῶσα ετΠΙΩΑ.. ἆεςλη - περαοις αν, ο 2149 αά βοΠΗηρς εαγ-- 
ξαἳς. 5 5414. 

«γλαόκωμογ. Ίος ε[εονεπαμ νἱάσειτ τεξξὲ εκροπετε Τη ε[ΙΠ]ας,λαμαὼ σωισῶν- 
Σερείαν,εβογέάῖη ϱη[ΗΣµεης β/ομάάαη. Ἰδαπι κῶμος (21Σ1οπεῖ; Πρπίβεαε,Ύτα νε 
αῑεῖς οεΏο[ιεέτες ἔκώμαζον ὑμωῖντες τίω γκίω. Ἐε αία Πῖο ασίτης ἂε ΤΠεοχεπῆς 
ὰ (αἴζοτε δε Ῥο[]μος ααβΗεηεῖς, οοπέ]εετς Πσες «Ἡοτσαπη ὰ ςοπωΐσαειι αἆ Ώ]οί:.- 
εὔσοσησα εεπαρίυσα ἆιςὶ {οἩτασα εἰῖς Ἠ Πης-εεἰερτίτρεῖς ἵεπαροτε, ΑΠοοη γ]έχο- 
τεπα αππ]ςἵ εαπςπ{ες ἆοπαππα βοποσῖς εοµήὰ ἀεάπεεβαπς, Ύ οκ αµξοπῃ ἀγλαόκωμος- 
ἀῑείτας» νεῖ γε ἀχλαός πεθὶ σὺν κῶμο ᾖβήεβλάηρ εηζα εὔοχεαηη: νε] γε. ἀγλαίζων -ἂ 
κῶμογ. ΟΥΏ4Ἠ5 εβογεάη. 

ἐπεὶ χώτωσ.Ώ)πᾶ εαιής φίδι» ἱπιρείἔευς ο {εεὐρεπάυαχ «ασππει. εοπείΏοπ-- 
της Πας απεβτορῄῃο. ΝΜαήτυπι ααδά Πυά ὁ {ε εχίσαπε οοτοἩ2. ααϊθας εσιά 
Έπετμας οσπαεῖ. ἵτεπα οσις σετεαπαϊπηῖς 5. Μα νιάείϊσεε, Ἐτ. Πὶς γειδίο Ἡαης Ρε- 
πούυπα ἆθς]ατες. ἔπειοὸν οἳ σἔφανοι πο, τῶν ἵσππων 9ειβὸν πιωδεδεμλέο θε ον ὀφφλοικε- 
7ού ὕμφον ὅσο των λήσσων χατεσιευασαῥύογ” χαὶ κιδάρᾶν-ποιχΙλόςΩ)ΟΥ. χοὶ ὀυλώ) δεν Σαζν 
Ἂ Ἐπέων σαι Ὀήκην ς ἆαειν Έωγος Αὔησόγµου παιοὸς ἐν αρεπὼς συωαρμόξω. Οπ.τί Ες 
Ροτείῖ ουάρης Πα «οτοΏα ἀατδητη. Ἄεραι ρε πχπα 9εᾖο[ἱαίζες ἠϊδ15 «ασοσυι 
βἱξατί, δε νη]ε εἴτουπαροβί εαρῖ]]ῖς εοσηπι απὶ εἰιοταάτα ααἹαφαπς. Ὦεἰπάς" 
εκροπεης τας νετδα 5 ζεν θέγσες ὃσς. Ἱηπέλας αἰξ Ἱηδίς εαποσασα Πας εοτο]ίας. 

Ἐτ Ώος πιεΠἡς.: Πᾳμίάεσα γίοεταπε εαὶ Τπετοπίς; ας Ρτοϊπάς ορ δαις πα 
: ες 111. 

Ἵνη 



πο᾽ ΡΙΝΏΌΏΑΗΕΙ 
; νο απίαπι γιζχοτίᾳ πιετεβαπεις. 
] ἐπι,οἷς ΠΟΙΑΕΙΣ ἂεσεπει,απίᾶροΏ γοσεπι αμαπατεριοροπίτυσ:α [οσα {οἴδεῃ- « 

ἁμπα ἔοτου, ἐ. 9ἱς Ραι]ὸ ρὸ[ξ ἱπτᾶς ἀπν. ναί [ππηε Ρίο ὀπιζευλβέντες. σα 
Φράοσυπ, Ώογ.Ρτο «ΟπΊΠ1, Φράοσυσ.(μἱΗ5 οοπαροβτμΠι εἰασρά ω ε[ γβτατίιυ 

Ίιος {επία. Τταπί]αευπα αὖ ιπβήτοσίρας αἱ ας αἵἴεπαπα εχίρυπε. 9ἱς δε χέέος οᾱ- 
σπα τταηί]αίοπς τὸ ὀφείλημα. δὶς Ῥεηομοίσηείαπα Τῃετοπί5 «ὔΡταῖ, (πα ρ{ο- 
Ίτεειχ Ροξτα {5 εαπι ερτερίο τοβί επεοπαίαπι ἀερετε. 

ΘεύΦματογ.[}οἵ. ΡτΟ «ΟΠΙΠΠ. Φεόδµητον. Οοπηππεηάαε {13 εαυπαίπα απδά πιεπτς 
ἁπαπίεις αβῄατα οπάϊάστῖε 11ΐα. Ες Ρει Ώειπα ΙατεἱΠσίεννεἰ Αροβίπεσι Μα- 

ο {ατµπι ΡΠηείρεπι, νε] Μιίαπα Π]]απι ἃς συς Ρρου]ὸ απτὲ ἁἰσεβατ » δῖσα φ' ὅσα 

« ποι παρέσή μοι, ἃτς, Οοπιροπίτατ Φεόδμητος εκ Θεὸς» ὃς δητὸς. -ᾱ, ὧσο θὲᾶ 
Φεδμημλύος, ὰ γειρο Φέμω. «ώῑβεο. Ἠαο νοκ οσευτσῖε Οἰγπιρ. 6. Ῥγιὰ. ο. 
Γπιό. 

ποικΙλόγοφιω.Τ)ΟΓ. Ρίο ΟΙΠΗΠΙ, ποικιλόγηρω. Ἠος εξ ποιχλίω φωγίώ ἐχεσαν. 24905 
ος εξ φωνή. Μοιαπά ας Ες σωφναθροίσιος δε {ποηυγπιία. ἸΝαπι πας τα {απῖς 
Φἵο Ρια{επεί Ώγπηπο {ει οπεοπαίο » Οἰταταπι νατῖὸ {οπαπεεαι» ΕΟίαζιαα τηο- 
ἁμ]αείοπεπι,δς γίηα νοεῖς «ΟΠςΕΠΕΗΠΗ : αυς Επιαὶ {οπαπεία {παµίοζεπι τεά- 
ἆεροπτ Ιαμάσεπι Τμετοπῖ. ΜΗ] εαπιεῃ Βὶς αθυπάας, απαπἀοςἱάσπα αρεστὲ - 
ἆοσεῖ Ῥιπάατις Ώσπς ἵπ εοτεα οὐίετπατί, εἴεπατα», ΕΠθία, ὃς γοςῖς µατ- 
ΣΠΟΠΙαΠῃΙ. 

ολ ἀυλὼγ. Ἱ.εοπίσεσες, ὃς εἴπιεο Ασεηηςιάἰεις Ῥιπάαταπα νοςςδι ἴδίαταπα 
4τΌἳ εἴρπετς,σααὸα γε {η {ρβιις γΊτα ἔηῑε ἐσρΗςαταπα , πος {οἶήπα «ἰεί]ατα , {εὰ 
ὃσ εἶδία εαπετε Ροταῖτ. Ὑετὴπι πο {πὶ ταβοπεπῃ η Πὶς Βαδετο νιάετιτ.{εά 
ἁππίαχαε εατπαίπῖς αμοἆ Βῖ5 παμᾶςῖς ἱπβτηπιοηεῖς [ει αοοοπηππο σετ. βοαν. 
Ώος. Ρτο βοίώ. 

ἐπέων Φέι ΝοἩ {ο]άπα σωθήκη εοπαροβτίο «ασπαϊπ]ο:[εά εεῖαπι εἶτις ἄρσις ὶὶ έσιε 
«]επατῖο.δε ἀερτείπο αυςε Πε νίμα γοςθ,ιπεε[σίτητ, 

ἃἆ τε Τίσα. Φηραιάϊ εσπράήε µε γεγωγεν. Ά]εετα εαΙ{ὰ Ἰπιρε[ῖεῃς α;ς πας 
απΏβτορΒα εοπείπετητ. Ἰνηπήτιπα ἶοεις εετταπαϊηῖς : νπὰς Ρεεῖε ὃς απο μρατις 
ἀἰθτε[ποπεπι 4ε Ηετευ[ Ρετερηϊπαείοπε αά ΗγρειΡοτεος.Ἠἰς ἀΏΌοτρτο»δ. 
σὰρ. ργΙπαᾶπι Ώ)ΟΓ.ΡΕΟ της ατεῖς. Ρταροῇε. ἀείπὰε ρτο {αδίμπᾶΣ. ὃς. Έε ῄς οχρο- 
ηεπάα Γσς » ἡ τε Πίσι εἰσπρόεται ων» ἂφ ἃς Θεοδώρητοι εἰς γικήσωρτοςαλ- 
-θρώπες Έεχονται ρου, 

Θεύμοει. Ὠος. δε Ῥοξτ' Βεύμορος ἀῑεῖειτ κ. κρᾶση Ῥτο ὑεόμοεος ος ε Απο σὸ Θ55 αἂὶ µεεισµον Φεδυμῥρος. Ἐς νοςῖδιις Θεὸς Ῥεις, ὃζ μοι µείρω αλ] 
ὅσ. ορ ἆμπιο Ἀος Ίοςο ΡΙΟ Φεόσδοτος :{οι γι μαῦοι Της πας, το 

ο πω οἳ 

ἑώρητος. 
5 γα ο 3 βία 

οσον ρα ΕΠΙΟΠΟΙΗ ΡΤΟ γρσουται.ὰ γβσοµαι, Ίος 63 περεύοµρε νοκ ε«ῃ Ροξεσα. 
΄ 9 ΄ 

ράφρασς. ἐπῳσῃ. κωλ., 0. ο ποραφρε . πο θ Ωετάφρασς. 

3 . . » Ξ α” : Γ 3 πι -1η- ὢ ξ Ξ : Άά εος πΙπτπι αΙοάςΙῃ- ᾧ γι ΧραωΥ Έβετχιάς 1 1ΗΦΗΡ εκβη ΕΣ 
«οιταρτας οεΓἴβΤΗΙΠΙς ατΌιτες Ἡροκλέος σεστέξως ην Ἡσρεὰ ηρίφια 

ς, ζεί 



οὗ ΤΜΡὀοΠπΕ Τι. 7: 
τὶτ Αετοΐας,ίου Ε]εις, απεῖ- ἀβεκης Ἑλλανοδίχας βλέ- ΕΤΗ. ε’ζ47Η16 ἠμάεν οπά Ηετευ]ές πιαπάαϊα οχε- ράρων ΑεοίΙ νΗ’ {1ρεγ Ραΐρε- 
η ος ἵ απωλὸς αῤλρυόδ, . δγῶ ἑοαής ϱΙΩΙΠΡΟβΙΕΤΙΣ η Ἱάρτα Ρα: 35 εδρα ς ο Ξ ο ος εἰτευπιρο[ιµτεοτοπαπισίαα- ἀμοὶ «βρεαισι βαλω γλαυ- κκ... ΟΥΠΑΊΠΕΡΕΜΤΙ ο 
εἰ ο εα[ἵτίιαάεπι οε]εξεῖς 1] κόχ ια κόσμον ἐλακωτ «ζβά» (Αι αημαπήο Ἱ- Απιρηώσιγοηις βήππς, αὓ Τῃτὶ ποτε [271 οὗ οβαεὀ ΓοηΣ1615 αἴ- ξοητίδυς σοι Ώος α λοτια Ἱεε ἄπο σκἰαρᾷ) παν ση, ΑπιΏ:ΣΥ}οµιαάρε» "δοπετε α απο εουµεςου ἔγεικν ΠΕΙ βΡη]οεγγ]- ππαδταστας, οἶπι ατεα [εντ ; : : εἴει ρυ]εδετείπσπη πποπα- ΑΑΦισρυωγιάδας, Ίνα ΟΥΠΙΡΙΕΘΤΗΠΗ «εγ- - ον ὧν ΄ ο ο πιοπτατα Ο]γπορίεοτύπα οετ-. γαµα Ἡ Ολυμπία καλλΙ- ΓΠΜΠΜΙ, 
ελπαίπατη, ον ἀθλῶγ. 

ὁ τν, ΟΡ/εσπαπε {οποία Ριπάατηπι ὰ Ρἰμτα πήπιετο αἆ Ππση]στεπι ἀεῄες- 
τεῖπαπι τε]ατίματη εΠ:, αἆ ΡΓαεεάςς αλδρώαυ:. Εεξεττέ γε]]ετ Ατοτῖιις αἆ Αισ- δέμε παιδ). 96 ρηπηὸ πο Ροῦ πας Ρατεπτβεβ ηε]ιάϊ αμα ἵητοτ Ώςς γετζο ἵπ- εετεείίετμητ. Νάπα ἀῑ[εττὸ αἶεοαπα εβι/αΠη Ππρε[εβίςπῃ εοπείηςπε. Ῥεἰπάς' Σεπιοτίοτα {μπε Πα: δε γἱάεταχ ποπ ἄε «ετεο γίάοτε Ιου αυτἍος: {σά Ἱπάς- 
Πηιτὸ ας αποιή». Τεττίὸ πι]]ής εττος ἵῃ πηπιςΕ ΠΠ ΕΘΕΙΟΠΕ : Πουϊάεπι ές {- ρηϊβςας Ομ μπγμ:αις γοσ εξ πάς Βηϊτὸ Βο(άΠ5 Οπηπες γ]ξτοτες. ν - κραρων ἔρετμα». δεηίας εβ Πε εκαἰςαπάο {επεεητίατα εοἱΠσεράπς: ὥς τελειῶ πιὲ παλακὰς ὠτολαί Ἡραχλέας, ὁ Ἠλεῖος αγηρ Φίκαως Ἑλλεφοδίκης » ἀμφιβάλοι πῶς κό- ῥαις ὑνόδεν βλεραρω «έφανογ εξ Ελαία, γλαυχῆς εἲς χύσµογ. Ὑἱὰετὶς Ἠἷς ὑψόδω τείε- σεπάπμπη αἆ Ελεθάρέν, ὃς ἀμφ) θες ΠΕΠ αμ] {ηῃι εΠε ὰ βάλοι. 
ἐφετριᾶς Ηρακλέος Οἱ τίνος Ἠετειμ]ε», γεὰ Ιαάϊοῖδις οετταποὶηίς γ]Ἅοτες 1η Ῥετρετυυπι οἱεαβτί εοζοΏα ἀἁεσοζατεπεις. 
ἄβεκας. Ἐρίτβετα ἱμὰ]εῖς. ὤδεμὴς ἃ 1αβήεῖα., Μος εῇ Φίχμος » ἀληδὴς, εἰωεεσωπί- Ἀνπῆος: ὃζ αἰτωλὸς ἃ Ραιτία. δαπι ος Ἐ]είε(απί ροβίεα Αειτο] ἀάχ: {ππς, εκ απο: Ἀετοίας Οσγ]ις Ἶρβς ριαΕΗτ) εΗρεβαπεης Ιπάϊςςς, 
ἑλλαροδίκα,. Ὦοτ. Ρτο ἑλλίωοδίκκς. ος ςβ » ΟΤ6(ΟΥΗΗ 1ο. Ῥε[οΠῬιπες 3ΗτεΠη ἑλλαγοδίχαι ὰ Ὑοεἷῃπο ἄρχουτες Ἠλέῳ ο φέπουτες τὸν αθώνα ἃὶ Ολυμπιακό. Ῥεουίοης γ]άς Ῥαιήαπίαπι 1η Ἐμαςϊς. Ῥτϊπιύπι αµτεπι ΕΙεΙ νππη Ἱμόίσεπα εἰερείηπε: ἀεϊπάς ἆμος: εαπά ει θΕἰαπη Ώοµεπι. ΠΙ ρταβήεο Ἱήταπηοπτο ας τ- ἑνοιίδας Ρτοσιηείαβαπτ. Ατίοάσιιης Ε]εις εχ Ππσι]ῖς πήρυδς γπιμπι εἱερις. νε εΠεητ ἀεσεπι Πυπιςτο. Ο Μπα πασεβπια ΟΙγπιρίαάε, εκ οπιπίδιις ἀμοδε-- Ίεξτος ΕΠΕ,αισποτ εῇ. ομ]ζας.νε γσεβπηα αυίηεα ΟΙυπιριαάε ποπεπι «οπβ/εμεῖ ἔπεταης: ας ἴτος εαμοζυπα εμτίης.έτες σμίησιε εειταπαΏηπη Ἱυόος οὐ (Ετααδαπε. :ε[μοα! τες Ρταπῖα ὀιβήρηεῦαης. Εις θἀάῑτας ε[ὲ ἁεείπιης εοεῖης εετεαπηῖ- ης Ῥτείες Ας {επηρες εἰεδξί {ππτ, απ! {(ησία δί Ρίετατε ἱπτεσειε]πή εταητ.Ευῖς εἰίαπα Ώος ποσήῃς Ρεει[ίατίς αραἆ Αελεπίση(ος πιθσ(τατας, οί ρεευηίαστε-- ΤΗΠΙ {αεταζηπα ποπήίΏς ἁε]γ]εας εκἰβερατ ρείσιε ελοταρῖς 19 Ίσχοτυπα {ηπι-- Ρας ε{οσαβα:. σ 

-. Αἰσωλὸς αγὴο. Ἑείρίς]ταἆ Οκγίαπα,σπεπα Ἡστεπ]ες ΟΙγαρίοτπαι αὐεῖος ρεῖ- Όληπα γηύπια με ἠάῖσοπι οοπ(ἠσαΐς, ραςεῖα Αετοϊωπι, Ἠᾗς Ἠετας]ἰάῑς 1α Ῥε]ο-- 



ΠΟ 

-- ΡΙΝΡΑΠΙ 
Ῥοππείηπ πρταπΗους {πετ Εωίε ἁακ: απί πποπιοτες Ῥεπε[εή Εἰεοτασα 
ἁοπαίπαευπα Ηᾗ1 ρεσπαι{οτυπτ. Ὑπὰς Ε]οι, Αετοίί ἀῑσί «αρετιπε. Ώς ΟσαγΙο Υῖ- Ρ 

᾿ἂε Ραμίαπίαπα ἵα ρτίοτίριις Ε[ίας]5. ὑνάδω ρτο νά. 
γλανχόχεοα κόσμο} ἐλαίας Ὦ{Ο κόσμον ἔλαίας γλανκόχξους Ώος οἷξ γλαυκ”;. Ὦ1εῖς 

ἑλαίαν,σαοά εσείς κῥτνον 9οο[ίαθες: αωαπι γοςςπα κόπνο, ΓΕςος εἰ Ίπτετρσςς 
14.5. ἀγειέλαιον γοσατ ΟΙεάβγ ην, οἴεάν (1ήοβγεη» αια εοπίτατ ραίατας Εα Πε Ο- 
Ιψπαριοβίςί5 «οτοΏᾶς. κόσμον ἰπτε][έρο οεφανογ:αᾳαοά εταῖ οτΠαπιεπειπη γ]ςχοςί5. 

Ε{ ο]εσβτίρποη γετὸ οἱες,σίαιςιις εοἶος, 

σα. Ώοτ.Ρτο πώ. Έβαιε ατεϊευ]ας Ρτβροβίπης Ίοεο {πδιαπέμή, Άταυς 
Πίπς ἀἱριε[βιοπθαι ασστοζΙτισ,α ια «οπΙΙΕΠΊΟΙάΕ» 4αοπαοάο δς γηάε οἰεαίζτί 

48 Ηετεμίρ απ Ῥε]οροππείααι Εαεήίπε τταηΆαα. Ο{επόάις 98 Πέτι ξοπεῖδις 

ττοπῃαίαπι ρ]απίατα, 
σειαρῶν. Ὦ ος. Ῥτο σιιαρῶν. Ἐ δι αὐτείι σειαεὀς ΥΠΕγΟ[ρ, ὧπο οἩ σιιὼὺν αφεο ν7η- 

ἔγαιο ασΣοἴεγε,ασπατω [αεετο. Ότο απο ρᾳβα αριὰ Ἡοπιετῆ σιιόφ. σαγῦ. Τοτ. 
Ῥτο σιγώγ. Ἐμοτυπε γπιοτοβ ἔοητες οὗ ἀεπβεαξεπι 1δί ρἱοητατοτυπι οἱεαίττο- 
συπα, αΠατήπιαυς ατδοσυπῃ. Ώεϊπάς τταπ{ρίαητατα ατροτρῖῃ 1βίο ἶοςο εετζαπα - 
Ώίς εετεατοτίθες Υπιρταπι ὃς «οἴοπαπι εκΏΙδιΗε, 

Ίφρα. Πτετ ὃς Ώαπυο]ας εἴμ[άσπα Βαή {απεποπήπα , γπάε Ὀϊποπαίπεπι γοςαζ 
Ομάµ. Ώς Πος γίάεῬμα. |. {. ε. 12. Ῥοπαροπίμπα Μείαπι ].2.ς. τ. ὃς 5ιταΡ. 
1. ὃς σ. Μίτυπι αμέοπα ε{ὲ ἀῑς1 αἵ]αταπα οἰεαβτυτα αἲ Ηετου]ε εκ Τῃτὶ ξοπεῖ- 
δυς,δς Ηγρειδοτεῖ ρορμ. Ναπιπες οἶεαπα, πες οἰεαβτιαι εὗεις 1]]ε εταδχιις 
ΕαῦεςΜαριειῖε {αἹεοπα,πος-Πηεινεβεπιεπέες ἀπδίεατί Ροτο(ξ. Ῥοππροπίης Με]α 
Ταπυδ{) ἔοπτες 1 (εΓππαπ]α ροηίτ. Φἵταςο Ίηχία 5εµος», ὃς αἆ Ηετογηῖαπα 

- 4 

Ε/ίσαπι ἨΜτί ἔοπίες εοἶ[οσαε. Ατηΐος. ].τ. Μετεοτ. 14. 4ἶτεχ Όστεπφο (ε]εί- 
ϱ3 τερ]οηί5 πιοπῖε οτί 1 ταπα δὲ Τατιεβαπι, 
Αμοιβυωγιάσας.Ὦ) οτ.ρτο «ΟΠ1ΠΙ. Αμθιῥυωνιάδης. Ότατετεα Ἱητετ/οτίτηγ ο, Ρτο Αμ- 

θισευωήφης. ος ε[Ρ,Ηογοίεμαῦ ΑπιρβίαγοβεριταΗτῖο Ῥαττε. 
άμα, Ῥος. Ρτο εοἴηπῃ. ρύμα. (απίάσπε εξ βπαῄις Ε1δχι Πετοι]ίς, ππαῖσιπα 

γι εῆεε πιοβυπαεησάσα Οἰγπιρίςί εετταπαιηῖς, δε 1πὰς νιάχοτῖρης βετεῃε ςοἵο- 
ανα. 9] αυξεπα τεάἁε ροβίεΠοτα γετρα ρεάεβτί οτσείοης. ἰῷ ἑλαίαν ὁ Ἡρακλῆς 
ας ων ροκ 3 δα ο» ο ΄ / ῶ ο ρορη κος Ἔτ : ῶ 

ἕωεγκε δοτε απτο σ΄ Ἱσρυ πήγῶν σκιαζομλόω) 7η πιει ἀντας ἔλαιων φυτείᾳ, μηόσιωογ χάλ- 
3 ὧν 3 ορ ς ω 3 - “ ιν 

Άιφοῦ ἐσομδίω Σ ὦ Ολυμπίᾳ ἱερῶγ «)ώγων. 

έ Ν η 

παρφεεσς. «ροφᾳ β. καλ. 0. μστάρρασις. 

Ροβσσαπη οταξίοπε[αα ἵτα δέμων ὠδρβοεέων πείσαε, Α- 
Βεχὶτ Ἡγρειρδοτεοτᾶ- ΑΡοῖ- 
Ἱτπῖς επίεστηπι αΠίταος , γε 
ΡεΏείοπεπι ΙπιρειταΏτ,ναπι 
α]ίς Ὀεπειοίο εἴσ3 εΟ5 αΠΊΠΥΟ 
Αθεξεας ρ]απίαπι Ώαης ρε], 
ντ εα εοπέετετετ [οιῖς ἀε]α- 
Ἐταπα,αυο εοπβαεητες γπά1- 
απε Βοίρίτες τεεῖρίαατ,ε.τ: 
ἐς εχ {τοπάίδις, εοπωπιαηῖς 

πολ-- : 
ες πεεύτυσα. ὃ λε ον 
πεσα, ΦΘΡΥέωΥ » Λιὸς αἶίει 

παρα κῳ 
ἄλσει, σειαρόν τε ρύτευμα, 
ἔωωον αλθρώτεις , σέφανόν -τ' 

Ε 

αρετας, 

«Ρ0ΡΜ10 ΗγΡΕΥΟΟΤΕΟΥΗΣΕ 
εὔρετ//βες, ΑΡΗ 
ΕΠΙΕΟΥΙ. 19/2 71162 εοζέ- 
65, Ισμή Ρε οὔμμεὴ 
εκΡίεηΓε περ νηόγτ 
σάαφηε ρ/σης Προ ΗΏέ 
ῥοπαό » εογσπάπιῴίε 
ΣΗΜ. 17 εμίρη αὖ ἐρ/ο» 

. λοπι- 



ΟΙ ΥΜ2Ρ ΟΡΕ ἩΙ σος 
«Ἀοπάπίθαςγποῦτα,εΒτερυῖς ᾖδη ο ἀντᾷ, αγ βαΣτΣ {α07ςὁ , ΡΙΕΗὰ 
εεπαπαίπατα ηάχοτίθισ ες: το ὃ βομώ ἀγδη- μπα, ἄμγεο ΟΥΥΝ γεβα» 
ος κ, ολο ὀ]λόμάωις ὅλογ λευσαῤ- γ6εγε γο Με θεία ἡ[- Ῥ]επαπίάπα 1πβατε: απο 2. λὰ ια κναν ος ε 
σαυπι αὕτεο επσταγεέίαἶα- απ : {ΤΗ ΡΥΑΣ. 
Ώα γε[ρεΠῖ , τοτο οἵδε ]]α- ἕστερα, ὀφθαλιιὸγ αρτερλεζε 
Πτατας, γιάβταῖς Ἡοποταπά μίώα, 
ΕΙ (μπε]ουαῖς Ραετὶς-ατα:, : 

δάμον ὑπερβορέων. Οβεμάϊε αιήδας ταεὶοπί δις α[ίσείς ἱπαρεεσαής οἱκαβτμαι αἷν 
Ἠγρετβροτεῖ». Άτους 1Πΐετεα Ἠετομ]ής εἰοαπεπεῖαπι οίτες 1ωπαῖε, ο βίᾳ, 
ἄλλα πείθων λόγῳ Ἱπιρειταιῖε Ροβμἱοίαπα ρἱαπιατη. Ας εδίετι Ἠετομίεπα (αἩκ- 
επι ἀείοπίριπε. Ψἱάς Ἐμοίαπαση ἵη Φερσλαλιά {ει Ἠεγωμε. ταἶετι εείατῃ εχεῖ- 
εἰβε Ἡετεπ]επι Ἠξμπα ἆοσετ Ῥέπάατης : ἀῑείεις θζμον Ώοχ.Ρεο Εοπ1πη. δλμον. 
ϐ6ἧπιαμτεσν Βᾶς οἆ ΤΕΗ1 ἔομτες αὐε]ιοτ εοἶ[οεεί ἨΥρετδοτεος., νετβπιῖ]ε «Ώ 
πα τερῖοπἰ Ες [εααι ΙρποταΠςε, Ἐεεςτεὸ εεβξατας διτασο παυ]τα ἂε 
«Ηγρειβοτείς {αβι]οςὸ -παττατί: ἆπδ αααπι {εααυτις {αογίε ποβετ Ῥοετα » πΙΡῇ] 
πίστα Π ποπίσετεα ἀε πει τεσίοπίς ε{ξἸοεπεῃς. Ίαπα ετσο Τ,εοπίσετση ὃσ Α-- 
τεείαπι Γπαῖταιἡ» Ιοεο-ά ρο[μαητε, Ποεμρίετησι απεβοσασι ἵπ ]εξχοτῖς Ρταξίαπα 
ΠΟΠ {οἶήπι εἴεεποις, {εὰ Πῖς {ετίβαπιας γειρα, Ῥηπιὴπν («τῶσα 9ε]οθ]ια οτἩῃ- 
ἀο8 εβεῃος ὰ Γιεαπίρυς οεπάμπτ, εἴτατο ροξεα Ρπεοπίσο,α Πς αἲς 

Ἱτ Αμφί 9 ἑβρβορίων, ὦ τ΄ ἕθατα γαμετάασι, 
Ναῷ ὦσ᾽ Απόλλωνος, ἀπείρητοι πολέμοὸ. 3 ες ὼ 
ες μξὸ οἴρω «ροτέρον Ἐξ αἵματος ὑμνήσεσι 
Τιτέώων βλαύτας, «ο ο ούμοΥ αἰδρήειτα, : 
Ἄ[αάδσα ὅτι βορεάο νίώ Αθεµασπον αὔαχτα, 5 

Ὑπὰς {ες ροεεε αἆ Ῥοτεαπι εὔπι ζαΠς 6εητεπε, πες ταπ1οη {ατῖς ςοβπίταπα, 
Όπατο 5εαρο ΠΌ.ατ. αἲξ ὥσαεος {εεῖρεοτες, γπίπετ[ος {ερτοπετίοπα]ες οἶίπα 
Ῥογτμας » ὃς (εἰκοίεγτλας αρρε]]αῖε, Ο1 γετὸ εος ἀϊβιηχέτς 2605 απ! {ηρτὰ 
Ἐπκίπαπι, δε 1 σηπι,ὃς Αἀτίααι Παβίταπο Ἡ 7Ρείροτεος.δς Φαυτοπιαίας, ὃς Ατί- 
Παίρος γοεαΏς. Ειτ ΗΡ.7. ΕαὈι]οςὸ παστατῖ 4ὲ Ἠγρετθοτεῖς πιη]εα αἲε. Ἐτ 5. 
15. Μερα[ίΏεπεπα εαάεπι ηαττα[ε αε γρειροτεῖς,αυα: θἰπιοη]άος., Ῥιπόατις, 
ὃς 2ἳἡ Ροξτα, αμδά πΠ]]ε αηπὶίς νἰπαΒτ,πἰπαίγηπι βρπίβεαης βρυ]οία ἂε Βἰς οπιπ]α επι ΗΕ. Τδμαεῃ Ιάεπι αυε]ος Ρταμίζει τεξε[τε Πο.τ. Ἡετοάοτααι, ιά Ώος Ρορμίο» εἴῖο πεσας: απηπα Ῥοβαναπη πημ]τα ἂς Ἡφ ἀῑκίε Πος ααάῑς, εἰ ἃ εἰσι τνες ὑπερξόρεοι αβὂρωπος» εἰσὶ χα ῥῤρόποι ἄλλα, ]άσπε {πΜεΙροπιςης. Οὐή τε-., ὁλὲ τείροπόςε, ποη ἰάςο ἁῑσί Ηγρειβοτεοθῇ απὸᾳ Όογοαςαριά εο5 ΠΟΠ {ριτες: {εἆ αηία Βϊ Ῥοτεσ Πιπε Ῥτοχϊπη, Με]α Π0.3.εαρ. 5. 1η Αβασίοο. ἱπαυῖεν {112οΥὲ Φ7Ι: Η}Ρεγῥογεῖ, {88ρεγ 4ΦΗΙΟηεΙα. Κρῥεσόίσε Ίποηχες, {ὐ {ρ/ο (4εμη ε1γ- 
γιο 103Σ νδὲ [01 µοη (ηορ1ά1ο γε ποδές, 4 ῥΥηὴ η} γεηο αὔῤπούξίο εκοΥΡΗΣ, 
“ΣΗΜΑ ζΙ «οἩμ]η οες{1Σ , ον 1ήεο {2 ηδη οτος, ὖν ΓοΙάρίη α)δν μον γ/οηε 
εοησήρα εἩ. Τεγγα πησηβ., ο ας ο μα μα 
ΡΙΣ10Υ} 11, ὄ" ῥοαγ)ς νΛΕ ΦΗ1ρρε [ο 61ο (περεν οὔἷο [1Σ1 ση δε]]α 11ΟΥ, ΤΟΛ 
ὁγςίαι/αεγὴ σρεγαγἰ, ΠΙΑ χἡΙὸ 4 Ρο Ηηῷ 5 0ΥΗΙΗ ΡΥΗΙΡές Βε]οη ποίᾖβε, τό Ρ6 

. 
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στι. 

ανά ποπκό,ος «ϐ ΤΗΥ 

74 ΡΙΝΌοΑσπΤ 
νέσννεε [μον εἰ ῥεΥ ῥοραίοες μῥήηήσ εΥ{ρηγου ΥΙΓΕΥΙΦΥΙΡΗΑ, ΗΗΦΥΟΝ6, ϱΜΊ) 4 ἄν άρηεε γΙΣ10 Φε ΣΗΜΩ Γε/ηο Γή οὐ ν/εγμαβε [ΕΥ πέν. Ἡαύιζαη} μα», {μμ ό-- γδέεος {επ [ασίογᾳς, Ίπασ{ζ, Σα ήμμη εερ]ε, ᾖΕἰ]αγος γε]. [έχε ρ{ΕΠΠΕΗΙΡ/Σ {η Ρείάσις εκ εγέᾳ Τ4ρε βγαἱρίσες ση}. 14 εὖ [ης ο ῤη εβ, Ετ Π0.1.εαρ.2. Ίπτες Αῄα Ρορα]ος 605 «ΟΠΠΙΠΗΕΓΑΞ.ῬΗπ]ως 1.4. ϱ.Τ2. Ρόπε ϱ0ς Ίοηγες, παυῖς». (Ἀιρμεος 1ητε[1σίε)ν/εγαή, ΑΠΗΗσπετη σε [α[ως, (εσρζ ην ) ος Η)βετύο-- 7εο» αρρε[αμέγε, ΑΛΠΟ(ὸ {είς αμο 1αὐμ/οβν εε[εὔγασα ΙΙ ΑΕΗΙή. Ιζ1 εγοά ζην εε «αγά τν ΤΗρή1 εκχγεημή, «άεγΗηΗ απαδἰ/η.,(2ηλΕβΥΣ {περι όν γη (ο Γ27ῥ αµεγῇ:. 994 5 ΗΡΕΥΙΣΙ ἀιχέγο, αὖ Φ41ηρά110 γΕΥΛΟ 1 1Η ΓΗΠΗ .. {2716/13 ᾳΏπο {01119 οΥΊ4ηΗ7 εὖ [0]ες, γιά με (2ηηρ/ ος { η}. Κερ αβΡγΊῶς».Γαὐλο Γεπρετ]εα η] α[- ᾖαέμ ποτ οΊγεης. Ώοής ὃς πεπιογά» φειά,τ ' Ῥεογαίη ο { γ)γ1ήη δ7ε- Φ2ζόύμηκε» ἀλ[τογήμα Ίσποιρ , ὁν ἁΕ7ΗΜάο σηηπό : Ίαοτς που) ΓαΣΙε Σο γἱ-- Ζ42εβαίο» ἀείώμει/ά, (ονίδς ἴη , εκ Τ4ρε Φρα 1 πάγο {11ρηΣ1ό1ς, ῥος σε- 1. ερΗΙζηγα δει. Οµἱάαπι εος {η ρείπια Ρατιε ΑΠα Ππτοτιπα ρο/αέτς, Ώοη 18 Έμτορα »ουή {η 101, βπήΠεπάϊηε ας Πτμς, ΑτεΟςΟΓΗΠΙ ΠοΙπίῃε. ΑΙ πηεά]ος ξεσέτς «ος Ίῃερε νίήπασυς 5οεπα Απαροόυπι,οσςαίωπα, εκοτ]σητέῃι-- Θἷς πο[ΐταπι αὐοά Πετ η ]]ο πιοἆο Ροῖείῖ, ταπι γαβο πιογὶ ἀπεετιεηίεῃίς. Οα/ πο 2ΗΡ1,αόπι {ῃ {επιοβτὶ ἵωςς εοπ/{Πεμέτε «ο., {ετετε πιατηηῖς, πηετῖ.-- 41ε πιετετε,οςςϊάεητε 5οἷς ἔσετις αεὈοΓΗσῃ ἀεσετρετεηος δες 1Ώ ἔρεευς «οπά!. τταάιάεταπε, 
Απόλλωνος δεράποτα. ΑΡ Πας σεπεε εοἶ: {ο σαν Αροῄΐπεπα ἆοεαε Μεἷα , 1ο- . «ο εἰεατοιοιί ΡΗπίας 1. 49:12. αβαρυΐατης, Δες ζιερε, ΙπουΙε,μό]χαγε {ο σεηγε: Αα εὗπο ος «σῥοτες ῥγοίσης σπα ῥγπ]ος (ο γγος Τρ] ην ΠΊΣΣΕΥε Αροϊηί». «μεπὸ ργαεἱρμὲ ο μη}. Ῥεσίπρς γε Σ εως Ροή σρηΣΊµήη: ῥ6Υ ἆρηος αφής γοπεγαδι{ετ,σμες γ]οίσβᾳ ήθη ῥγοκ {πό ο] γη ̓ Ἀπίδηρ ἄερολργε [σεγα εα μηέ-- δμέγε, δή{6, αἱ ϱοηΣργ/κίηος ἀε[εγγε: Αρ, ἔχ Ώεί ν( άρύποκ βος1β//η εκο- {εμΙ2. 
πιςὰ θρογέωγ. ἴτος «Β Φιλ) Φλαγοέμδνος, ἨΙΩΙγΗΤΏ ὥσπερ φιλικῶς ἔχων φρὸς αυτήν, γε άοεεατ Πετου]επο,οἶπι Ρεπειοίο ετρα Ἡγρειβοχεοςεβοι οηππο,γειβίς ᾱ-- ” ααϊςὸ οὐείπετε νο]μί[]ς ο[εαβίτηπα, ποη νὰ ταπςµαπι ποβή]]τοι Π]ος εκεἰρ]επάο.. Έτ Ρετ ποὲ Πάεπι απαἰςἶεία ΠΟΙΑ. 
Διός αιτεὲ.Ῥείππα ταςῖο Ηετευ]]ς. Νιπάτηπι Ύὐ]α αὐτεῖ αἩ Διὸς ὤλσις χάευιρο-- ἁμζασ 1η ϱΡΑ ΓΙΑ: ᾖο Ιο](ἐς. Αλσος ζειρ νε] ({ε]μόγη. Εβ σαῦ βίον ἀφιερωμῖρον Θεῷ 1ά ε{ξ ἔσεμς οπής Ώρο εοΆ/ξγ ασ, ιςδε ῃε ΜλΟΥ φυτών. Ἆος εἰξ ἀφύτεωτογ» 11114115 αἴ-- οδογ1δςαπομεί 3.Η.Ογλεκύν θ' Ἱερῶν, Ποσο ήν ἄλσος γοσβιαι Νερευπο ταπετη {- «ες εταῖ, ὃς αιβοεῖδιις «ατερας. 3 - 
Ταγσοκῳ. Έπουπι Ὑοζαἵ πωροὂχον ο γηος ἐΧΕΙΡΙΕΗΣΕΗ;, Ἶος «ῃ. ΗΡΑΣ ΥΕ Ὃ τς να. νὰ Ίατη εκ Εεπεῖθης οπηη]διις αἆ Ογπιρίσος]α- τηπὶ «οπΏυεραπς: ος ο σ] λίαν : ος . ε ο 4ριιά (ταεος ἀῑεερατις. Ίεάπε., 

ουίσυα 15 ΑΤΠΑΠΡΊΠςΙΕ εχε[πάεραεικ 5οΓΙΡΊει : πια 
: ) ετών : ΕΓ ΙΤΕΠ σωοδχος 19η. ξατο χ. πα. νέ ὃς Βαῖης Π.Ο. 1. 

σχιαςῷ φύτουμια, ΦεςΙΏ(]ᾳ τατῖο: ΠΙπηΙΣ 



ο Ετος Ἡ ΕΕ τος 
Φιίος γίας Ρροεῖ,{εά ἵπ αἱίοταπι γαΠεαίοπη: γε (επαροτς εοτιαπήπααι {18 Υπι- 
Όσα τεστεατί Πΐσεσεε, : 
ξωωνγ. Ἆος ε{ξ κοµογ. γε αριά Ῥποεγάσπα Ἐωωὸς γῶεος ἅπαστ, πάγκο τε ὰὶ βασιλεῦσι. 
οἐβανόν τ΄ αβεταξ. Τ) οτ.ρτο ᾧεξ.Είχαιε εεστῖα τατῖο: νἰἀε]ίςετ γε πάς νἱέχοίδας 

Πατ εοτοπαρρταπαίαπη γἱτεείς, 
3η}. (αυΐαπα τεάάτε Ηγρετδοτσεῖς εως ἔαπα ουη]κὲ οἶεαβτυτη Ρείεες : εἁτβ- 

σμς ρεξῖς ἆ εἰτεπηίαπεία τεπηροσίς : απδά πἰπήταπα Ιπίτατεης Οὐγπιρία , Ρ]επί- 
ἀμπῖο εεἰερταπάα. Ῥτίαια απτοπι Οἶγπιρίαάς ἀχρόδηα πολέμου νἱέτοτίθης Ρτορο- 
Πε. Ῥοβεα εἶπι ἀεεβει αἆπις γιαχοπδις ομαποά οσηαπιεηεάπα ρτοχἰπιὸ {ο-. ; 
οπεητε Οἰσππρίαάε,οἰεαβτίπι οἆ «οἴοπᾶς αὓ Ηγρειροτεῖς 8εεερ!τ. 

ἐυτῷ. ἹΜΙπήτυπα τῷ Ββακλερντ Πε ρτο Οπ' ἀπὸ Ἡρακλέος ἁγιθέντων βωμῶν. Ἐν ὅτε- 
60) Φούτερν. Ίναπι ρηἡς Ρ]επΙ]απίπα βεοείετας, αμάπῃ αν {465 Ἱππριετεῃ-- 
εως, Ὑάετας ἵεασυς ἀΐσοτε Ηετει]ες1πίῖατε Ρ]επ][ηπίηπα » απο αηέε {βετοτηπα 
εειταπήωυσα εε]ερταείοπεπι , Του Ρατ ΗΡί εταε {αετ]βεαπά υπ. 

δ)λόµέωις Ῥοξε. Ρτο ϱΟΠ1Π1. ποωσέλέωοε.Νναπα απμπα Ρίεπα εβ μπα Φίγα κόσθᾳ 
βιέῤα ὁη/αγιση ἀ μιά 1ρη/61. Ναπι αριά νετετες γεµξοία πουΠ]πήηπι, {επηρετ Ἱη- 
ἴοαδας πιεμίεπη, αι! εὖπα εεἰσίατα ἄῑεβις Ρτο ταΏοπε εστίου]ϊ Ίηπς εοπβίατος, 
ἁπιίάίατας ετατ ρ]εηΙ]ππϊο»θιδά Πε ἆῑς ἀεείπιο απϊητο. Ώ] είς θεἹο[ίαίἒες φαό-- 
Φάον ἀῑί,αιὸδα αὔξεσν ρατίατυς Παπήπίς ταιπι επἶαπι εἴωίάεπα λέφυ. 9εά εἶατίος 
ε{ε ρτῖος {επεεπεῖα, 
λΕυσαῤµατος Ροξτὶςα γοΣ»Π. Ε.ὁ χευσῷ αὐματῃ φοράμλνος,ΖΗγεο»Ἅος εβρΗ/εβγο ος 

γεᾶ»». Οσο ερίλείοη (-αἴξοιί τη ρίεας Οεσ.ΡΨΤΗ. ὃς Ιβηπα. 6. χευσαῤµατοε 
Ἀλαάσαι αρρε[]απεατ. απο θπτεο Έηστα γεζξα ἀῑεῖεητ ]άπα , αιὸἁ απᾶ ρίεπα εβε 
εαΐΐο {ετεπο Πε ραἱεξετήπια.Νοτῆ αμεξ εβ ροξτας Γηπς 4ος; επττῖ αββηκίβς, 

ἑσσέρα.εχροΠε γεβεγ{», αἀνετδίαμτετ. ΝΔ απᾶ ρἶεπα ε[ε [ωπα,γείρετῖ οεεϊἆξις 
{οἷε {αγσῖςιὰ απο τοτὰ επι ΠΙαβτατατ, Ὃ πατε ἑασέρας ἀῑσξαπι Ρίο ὅτι ὃ ἕασέρας ΥΕ 
Ττίςμπ]ας εκροαῖς, 
ὅλον ὀφδαλρῶγ. ν οσαῖ {οξυσα οἵρθμα Πμής,α ας οείαπα οειἷος ἔαβετε γιάεεις, ὃς 

γε]αεί ααςἆαπα ξαείες αρρατες.Ῥοτεβᾷ ρίεπα Ίππᾷ οτρίς,ος]ης γοσατῖ, αιία πο- 
ὄξασπο {ρ]επάοτε Π]μέίτας εµητε»,ξαείταιε γε,εἶπι εετβαπε νὈ] μμ Ῥοποπς, 
{ποβεπῇ Ιηςεάαπτ. η 

οὐτέρλεξε. Πος εβ αλτέδηκε λαθη ορβο/{σ 47ῇ/Σ {)ηρ. Ἱαπι [Πε ατολέ)ω, 
ες ατ αιοά πος οσο Πρπίβςαε αὐτίω. δε γετΌο φλέω. µίωα. Ώος, Ρτο μίωών. 
Όμαίπος 2υτεπα ροβείίοτα εοἶα τεὰὰε {ς ρτοία. 74η 1ὸ ὡς ἀᾷ ς ον θωμᾶ δις αἲ 
παῇος, δα Ἡ ὁναγισιάτων,σεβαθέγτος, ἡ παϊσέλίωος σελἰώη, χυσῷαζ ματι φοεεμλωη» ὁλέ- 
ἈληθρΥ } ἑαυὴ ὀφδάλμθγ λαμες ϱὂν ὁπὲ ἃ ἑσσέραι Φεοζυκότος οὖ ἡλῆς αἀτένηκε, 

πιράφµασε, 3 αὐτιορ. κὠλ. ϐ. μεπέρεχσς. 

δε ξετοπάππα (α0έχαπα αἴσπε 3) μθάλων ἀέθλων ογναλκρίση, «' ΠΙΙςΠΟΥΗΠ εοΤΣΑΗΣ Ἱποσχτυρταπι {πά1οίατα ποὰ- }ὶ πεταετηειόὶ ἁμὰ 11 {πό {1126111129 
σΏοσασῃ εετία σπ]αησι ου ο ΄ / 9 ν . 7 ο λος. ο πο Ισ , πκωος ε οΗΙποµε ην [η] Σπβήτατο κα {ε απἰπαπεηπίο ὄπχε ζαθέως απο Ενας ὅ αν τος αἲ τς 
πποχ εἴαῃτ «οεἱερταπάα ἵπ Άλφες ερηῇ πο ενος 

ώ 
- 



76 
Ἐ]ίάε ῥτορε Α]ρ]ιεῖ ἁῑηιηϊ 
Βασῇ Ρταεἰριεῖα. Αείπςοη- 
υαἱμδας Οτοπῇ] εο]]ᾳς Ρε- 
1ορίς νπὰς (ρεξεᾷτατ ατλ]ς-- 
τα πΏ]]ας γΊτετε ατΌοτες α΄ 
1ος ἆεεις ὃς εὔπιοάπταίστη, 
Ιἀεόαε εὖπι Π]αά [οἷᾷ πα. 
ἆ στη ππ]]α γαιΌτα ατατᾶ ε[[ε 
τίάστετατ; {εὰ τεεερτῖς {οἷα - 
τ]δης ταά]]ς ἔετπετετ͵ ΕΡ1 1 
ῴηεητετη γεηί(ε ντ]ωτεσίο- - 
Ώετῃ Πετ]απᾶ, Ώος ο[ξ 9γ- 
εβίςἍπι,ρτοβςἩσετετας. 

αατ ἐξοχῷ γοτατ Οἰψπιρίσα, 

ΡΙΝΟΌΟΑΕ Ἐ 
αλλ’ καὶ χλὰ δέγδεε ἔθαλλε 
χώεες ὦ βάωαις προς ΠΠέ- 

λοπος, 

τά των ἐόοξε - 

2ος ἀμτῷ χῶπος ὀξεί- 
αι. ὥσακουέμδν ἄνχαις ἁλία, 

δὴ τότ᾽ ἓς Ίολαν πορεύειν θυ- 
εὸς ὤρμαι- 

Ζπάσηᾳ γοςαυῖς Ἠοτατίης Ερ.τ.].τ. 
15 εἴγομήηρασος, ὁ γαρ οὐορΙΣήΡµσηακ». 
Α{αςηρ εογοπαγληγεύπας Οἶγπρια : ογναρ. Ώογ.ΡΕο οοπηπι. ἁγνίω. Τητε]ΗβΊε αχέεπι ἀθερσωπέλησῇου, αὃὶ ἀδθρρόέκα»- 

τον ΡεΥ/0πατι πο γοβΙείρης, μες ὐΥΓΗΡΣΕΙΑ; αάπισέεης ΗΗήΙΕΗΠη: ντ εοπηππεπάε- 
τησ Ηε[αποάίςατιπα αημΐτας,, βττε 

πωπαττηρίδα. Ἔχος εεἶωπα ἀϊομηε φώταντίαρ, οκ πέγτε 
εεπιροτίς {ραείαπῃ α8 Οψπιρίαῖς Ιαάϊς 
πα ἀτιεπη(ο εετπήπατ. Τεααιε εεπρι. 
4υςαππο εε]εβτατί: πΙαΙτητη ΟΗΔΕΠΟΓ αΏΠ]ς 1 
το. επι Ηετομίεπα Ἡοσμπη- Ἱηάοτηπι αηετοτοπι ὁ πε 
ἁμα. ος. ΡΟ ΟΠΠ. 

Σο. Οἆᾳ. αποά 95εΠοΒΕ». 
θΊκε. Νερ]εέξο ΒΗΕΠΙΕΠΕΟ ρτο ἔδηκε, [ οεμΠῖ ποσοε σε 

μας: 1 Ῥτ{α οἨητεπι Οψπερῖςί [αά 
Ρητητὲ (πνππες 

ζαθέοις Ίος εἰς, γα θείοις. δαπι ζἕα. {ῃ «ΟΠ1 
1β6:: νί ζασεος {τ, νεβερηΓεγ μίπης. Ἠιίς 
Ῥυἱενεεεσυπι Εεμηίοστυται αποτυωπόαπα ο 

-εβ Ρήα Β 

Ὄεο εοἶπετυπε. εὐῖ δζ {αεμαπα, δε «ο 

ΡγαΩρίεή Αἴρῥει. δε’ 
πο ρΗ/οὐγὸ αγδογίη» 
ΠογΙά με ογΑΣ {σερ 1η γα] -- 
{δρ 67ομῇ Ρείορυ. Ἡμ 
{5 ε[ξ εἰ ναοί ῥοΥ2ή5 
4ΕΙ{Φ οὐεάμγε γζήΗς δο- 
ζὁ, Τά, 15ΙΣΗΥ᾽ «ΩΙ 
 σεγγαηε βῥχοβεΙ/ἱ εὐ-- 
σσαδα- 

καὶ μεόλωγ.Ἡςς ςοπΏγμεπόα {ππε σἶπα Ρτθεεάεπεῖρα».Εε εετεαταϊπᾶ τπασαΣ 
αμδά τε]µαιῖς (Γαεῖα ]άϊς «Πες εε]ερσίότα.οἱς- 

ΦΗ1φΗ6, (ὔ Έτος αηηηριοιοά: 
Ολυμπίας Ταείω, {άέγηηη ἀῑςίτας, αιοά. 
5 ςετίατη]Πῖς αΏποτας: 

ἅγμα (71. ουᾶ γος Πε Παβετις Ργιμ.2. Νεπα.ς. 7.8ξ 
ΡγιΠ. ἁτσῖε εῆς Ώοσῖορ πιους πεθισσώμζνο». 

Οψπιρια,Ρής, δε Ε]ἰς, 
Ροβείοπς, νοςῖς ΠσηϊβςαΙοπεπα 
υτεπα Βπιίο ἁπηήῃίσαεεπι ατετῖ- 

ΡΙΠΙοπεπι {εαματας, αι Α]ράοιπι ρτο” 
ΠΩΠΩΗΠΕΠΙ {απ «μπι Όιοῃα ἐγοεχετηηῖ, - ῬΏιέτας Αλφεοςαῦ ἄλφος ν21]1σο 3 υαπι Θἶμῃς 4θυᾶ εωταῖς, - Αλ ὁ. Οὔξεπάτε σπα [ίς Βιεεῖε οετεατη]ῃὶς ἃτεα Ρτη{αυὰπι οἱ6αβγμπα οἳ πγ- Ρετροτείς ατα] η ήες Ηετει]ες : ππατηπα παδα,γαἆς {ος ατἡ]ετα εοιτεβα-- ες πἰμά]σαε ἴῃ ΡζοΟΠΗΡΙΗ ετατ» ης γὶδξοτίδης «οζοῃα εὈπωρατατοτήτ, βάνσαό» Ίβοτρτο εΟπΊΠΙ. βεσαις, 

Κερνίε. 72 » νε] αἀιεξξιὸ. νεὶ αρβατϊιὸ 
σεξεσεητ αἆ Ῥε]ορεπη γε Πτ κρργίε ἃ Κρόνος δα2ΗΥΛΗ Ρε[ορῦ: αιιδὰ Ῥεορς βΕΠΗ5- {παπι αἲ Φαεισηυση τετ] εσῖς, Ῥ]ηεο επίπη Φατυτηί Βἶτα, Ταητα]ι Εηὶξ Παῖοῖ: αβητα]μ» Ρε]ορῖ Ρᾷ:ετ; νε τείετια: 5ς]ο]ίᾳ, μυ (ἑαπο]ιὸ κρόγογ εξ Β1Ο9Φ... 

. 

αεεῖρὶ Ῥοτε[ε. Αἀῑεδευὲ 

ζαπιιπής, Α{ρΏειι επῖπα: 
ἵ εε[ερταβαπειτ. Ῥτο εοἀεπα{ετὲ» . 

πα τε] αωΐπτο αο-- / 
Ώ ΠθόΙο εχρ]εεῖς, ἵπεμπεε αιίῃ-- 

τεὲ ποσαΊηας, 



οτι ος Εετῃ οσα 
Εἰάῑς, απ Ῥε]ορθηπεῇ εξ τερίο..Ῥοτεςἰσίειτ βς ἰοεῦαι εοπβτΙστε, ὠδρρε ὦ 
Εέαπως ο Κρρίου αὉ Πέλοπις: νε χὠθρο πό Πέλοπος ὦν βήοσαις Κρονίε λόφς. Ἴναπι δς 
ἀῑκίε αΏΡ1 ὃν δοέµοις ΓἙλοπος. Ἐε ευπάεπι {οευπι αηεὸ Λυδ 5 Πέλοπος ἁποικίαν γο- 
εαυὶς.Ο.1.Ο]γταρ.Εροά,ν είπα. τότων ἑφοξε. Ηος ε τέτων ου” γυμνὸς ὢν ὁ τόπος 
ἐθύκει χατάβερος εναι ὀξε ἁλίῳ, : - 

αβπος. ΤΟΥ. ρτο ϱΟπηπῃ. κῶπος. Ώος ε[ξ,]ιος Ἰοςο΄ τόπος αἰέμοις αδριπνεόμλνος,ἶοεης. 
εΠΣΡ ἐκροβσηε:,  φὶ αὖ ὃν νπάίφμασμε ῥεγβαΣηγ. Ἠϊας χάποι ῥ7α{ερίά νο- 
εαπεητ αριἀ ἨἩοπιεταπι. ουδά {ριίτα εαποσηπι Ροδυ]απι δὲ αΗπποπίσηι οἵττΑ- 
Ἠεπτε Ρετῃεπτις νε-ἆοςεε δελο[ίαβίες.. ο 

ὑσακρυέν. Ώοτ. ἃς Τοπ.ρτο ὑσαχούευ. Οποὰ Τῆςπίας εχροπῖε ΡΟ εἰς πεῖραν 
ἔρχεᾶς Ἡ σροδρῶν ἀντίνων «Ἡ ἑλίκσεησαγὶ γελεπιεηγόμ γαάὴν (Ο/0: δε ποτατ ]οςὶ {π- 
ςοπαπιοάΙτατεπμαΏτε(πατη εΏετ οὉ Ἠετεπ]ε ρίαητατης, 

δὰ τότε. ΏεΗβεξατῖο εχοτῖα εκ εαμῇῖς ρταςεάεπαῖδη», 
{ο δες εαροβε! ἱποοπηπποάἴτατς.. ες 

περευεη.Ἠ]ς αζυατη Ρτο Ρο: περευεῶς {ηπιεπάμπιῖάσαε ΑτεςἒιγεΙ «8 Πιδοι- 
ἀτεπάῃς ασςι{αξίηιτς ΡετίοΏᾶ ἑαυτο). 
-δα.νε Οἷε Νεπι,7. 

εοτομᾶ Ρεπησ]α,]οείηπε 

Αὰς ε{ξ εταπΠΒτἴπυπη ποεέέει Ῥτο ποιεῖγ πορεύε-. 
οἱ υ 2. ο , δυμὸς ὤρμανε, Ώος εξ φερεδυµήθη,οεδυμήνη, οἳεγο δη ἐβελεύδή 

παράφρασις, 

Ἠϊς Ὀίαπα Ἱατοπα βῇΠλ 
εαποσασι αριτατεῖχ, εχοερῖε 

εππι επι εχ Ἀτεαάτα νεπι- 
σεξ σπα αἷτίς πιοτυίηση {α- 
Φὲ5 ὅτ ἀερτεβῖς «οπα]ρας 
εοπ{τατ.Τάφ πε εὔπι οδεπα- 
ἐο Ἐασγββεί τπαπάατα, ρα- 

«Έετπο ἀεετετο Π]ις οὔ]ᾳσα- 
ες. επι ζυποπί σοηςεζα{- 
{ετνιΏατἩ Ῥοβετίος,ρτιοτῖ 
Σ4ετηῖτετ., απτεῖς ςοτη]δῃς 
ἀπβσηεπι Όετήαπω {απιπᾶ΄ 
«αρτατει Εὐσγέέμεο ἵη Οτς- 
εἶραι οἀάπεεπάαπι , απαπι . 
Ἔαγσεια ο μι Ώΐαηα ςοπ- 
{εετατατ,σαδά αἳὓ εα ἷπ οετ- 
Όαπι Πλητατα Τουῖς ΗΒ]άχ- 
Σεπα εβαρΊβσε, 

Ἱρριανίω, Ττἱρ]ίοετη Ἱεάβοπςο 
ὃς δευτ αίαπη ωτε]ηρίε Ύ εἰ τεεί 
ὁ Βμπήηε Ίβο. οἶυοά «οἶπητ 

τα Ἡσες εοἶεας Ώρης.Ψε] ἀεπῖ 

--. --  δά 

εχῳδ. κὠλ. η; 

») Ἱεριανίώ, ἔγδοι λα ῷε- 
ἑωποσέα Ὀνγάτηρ 
δέξατ᾽ ἐλδοντ᾽ Αρκαδία, ἅπο- 

63 » καὶ πελυγνάμπ]ων µυ-. 

εὖτέ μὴ "ἀγγελίαις Ἑν-. 
ῥυδέος ἔντω᾽ αλάγχα σαπῥό-- 

8) 
Ἀευσέχερων ἔλαφον Ὕλειαν 

ἄξον- 
ϐ) αὔ ποτε Ταύγέτι 
αὐτβεις᾽ Ορθωρίᾳ » ἔγραν. 

{ά). 

μετάφρασης, 

1[γ]α πάπε:νδὲ 14404 
εζμογαπῃι ασ {2171 ᾗ-, 
ὧᾳ εχεερΙΣ γεηίεητεηα 
Ατωάμ ὃ μισή, να- 
γ:ὲ ῄεχμο[ς γερεβίδ: 
«Η/Απάρ µη 84 ΕΠ- 
7Υεἰ αἀογ πού} πε 
εεβίγ Α Ρά27εΊπαρο- 
Πτα αμγώΥηε εργ-- 
πο ή αμ 
ἄπγησμσμα δἶπη Ταγ-- 
Φεζᾳ ἀεάνερης Ώ]απας 
ρε [αεγαηρ. 

πα Ἀιήης ]όςί Ῥτοροπϊε Φ6Πο[ἴαβες,γε] Ἱερίαν γή. 
α 3» ὃς Ὀ]απαπη ΙΠεε]Ηθὶτ αμα Ισεία «Πεερατατ 
ΑΠΙΑΖΟΠΕΣΙΟµς Ἠσης Ώεοπι πιαχίπιο ἵπ Ώοποτς Μαδεητινε] ὁ Ταητὶς Έεηες εγεβίσα αμα εἴτειτη 1βέιπη παβίτας» αριῖά απος Π-- 
ος Τςειανίω τεζετεπὰο αἆ Ῥεχοεάεης γάαν» ὃτ 

Ἰητο]Η ο] Ἱςριαγίι) }ό Ίος εῃ 1 ήει δε}ΕΜΙάΠ), ους τετεία Ιεθχίο πιαχἰριὰ. Ρτοβατυς, 

κ. ῆ- 

3 

τν 
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ἔνδο Λασῶ,,Λά αἶἴαπι Ἱηβραεπι βΡι]απι ἆς Οετια αμγείς εδγαῖδας Ἰπβρηὶ ἁῑ- 

ιεάίεα: ᾳμαπι Ηείομ]ες Ειγβ]εο «ψταππο ΠἹοζεπᾳ 6ετεῃς οχἕεττα [βτία- 
πα ἵῃ Οταςίαπι τἐταχίτ, ΟμίΗ5 τεῖ ποπίπε εοπίἔαε πετεμίεπι αἆ [ταπι {ς 
εοπε]{Πε:γοί εἶπι ἱπβραεπα οἱεαβτοταπα ριαβαπείαπω δε ρτοςατίςᾶτεία οΟἱ]- 
{ριεετει,εᾶάεπα ορετα ρ]αηταπα Ώδης 48 Ἠγρειδοτεῖς ἵπιρεικαίαπη ἵη Ελάτη νε 
Ῥμαπη {θευπα ταση βυ]ης, 

Λασᾶς,ΓοἙ.ρτο Ληδε,ὰ Ληδὸ Ι450η4.ἱσπισα.Ρ οξε.νοςαὈ. ο τὲς ἕπποις σοουσερ, 
Ἠος εξξ , σεύουσα, ζμά εὔΜος ασ]γγ.Ομΐας ταα/ου].Εβ ἐσποσόης «οπ1πι.δς Ώου. ἱσ-. 
ποσόα, ἀε αυο γ]άε ΡγΙΠ.Φἀ.». ηῖς ρετ ρερΏσαπη ἆςποταε Ώΐσπαπε: αιια 1.4- 
εοηᾶ {ἔείτις Εἱα,γε ρατεῖ εκ Ἡγπαπο ποπιεή {π Αροἰάπεπι, 

αρίοε μάχ ὢ Λητοὶ ἐπεὶ τέκες ἀγλακὶ τέρμα, 
Απολλωνά τ αἴακτω»λὶ Άρτεη ἰοχέαιραγ. 

Ῥοσβεα: ἑππεσόα θηία εαάεια εί ευπα Τ.απα,ου γε δε 9οἷῖν {αἱ εσα1 εήραπστας. 
᾿Αἰοπίργε τεβαεας (αἱΠπιασβως, Πμῖς Ώθα «µστιπα απτευπα αμὲ ὰ εετιαδιις 
ςαπάϊά!ϊς τταπετεεατ,απεϊαί αβϊωκετηε.. 

-. φειρον.σεπῖε.Ώοἵ.ρτο δερῶν.ὰ Πησι]. ΦΗρ». Οπς γος Εαηαείο ε{ὲ εείαπα ὄρρος 
2ο) µεσιρ Ππο/ύ:.ια 1η βσηϊβςατίοπε γβταήυς εί Φηρᾶς. Ὑπάς Ατεείας Ώμας 
Φεπίείπαπα ἀπεῖς,απαπαµαπι πας]ιὴς ὰ Φήρη ρεταττ. 

εὐτέμωγ.Ἠος ε{ερήγήᾳι ἄυτὸν τοῖς σορσάγµασι σὂ Ἑυρυθέως ὑσεργεν καὶ πατρὸς ἀλάγκη πα-- 
εἰσέναζυ. Ῥα[ήτα απτεπιαρυὰ ροξῖας γἱάετε εξ Ηοτευίεπι Εισγββεί ππαπάατῖς 
οδευπάϊς ΠΗβε οὈποσίμπα, 

ὄπυεΡοξε.περ]εόϊο απσπιεητο ρτο ὤτυε, Ἱπιρετεαῦ ὁπίω, αιιοά ε[ε ἑσλίζα, 
«ὀυσρεσίζῳ ΑγΤΠΟΗΕΥΗΟΙΡΥΕΡΑΥο.τεϊεξτο ν ἀῑςίειπτ Ρίο ὠτιύω, αιοάἀ Πε ὰ ποπήπς 
να ἵπ Ρρ]αταἩ τοηεὺπα {πγία εβ τὰ ἔντια γηια , Πς ἀῑθιο ααδά ὧτὸς ἀιτῶν 
τν πήΠεαπα πεοτρα». δµπαίες αΠσιαπάο ὠπύω Ῥτο ὁρμὸ , ὀσεωῤω Ὑτ Ργια,Οἆ. 
9.8ἵ ἨΝεπι.ο. ν τς. 

ανάγχα, ὮοΥ.ΡΤΟ αἰάγκλιπατεόδε, ος ε{τρή αἳ πατρὸε.Μαπα απο ὃ Ίους τσς- 
κυ]ςραττε οδειπιήε,νε ουἵ ρείος παίεετετι, α]εοτίης ο[οε ἁοπαίπι»,Ιτασις εβο-. 
εντ ρΠος Ευτγβάεις ἵΏ ἵπεεπα Ειοτίε οάϊεις,ροβετίος Πεισυ]ος:γπάς ]ὶς ἆς- 
Ῥαΐε απἱεσυ]ὰ {ηδετετ 1]]ε ἀεετετο Ραϊετπο {ηδ1τε. ηῖς Πῆης πα Οετααπι ἔετ- 
τυσ {πίεσμτας, 

2υσόκερων ἔλαφον. Οοππιζαπι εΠε ἆοςεῖ ξαπηίπαπῃ οΕΓΠ Τη »«οπιτᾶ ΡΆγ{ςο- 
μπι {εητεπεῖαπι. Ναπι Απῑοεείες Ἰ.3.ς.2.ἀ9 ῥατήὈ. ΑπίπιεΙαιπα,οβεβάϊε {α- 
πήπαπα εοταπα ποῃ Ἠαδετε,δὲ εως τὰ βατ, ὰ πατητα τα οηες οἄεις Ρεοίπάς Ῥο[- 
ΊἩς 115.12. {εσθ]επηα{ομ]παι ΕΠΕ Ἠπης οἑταυπα Ποσο η][ῖς 2 καὶ ἔλαφος χευσόκερως 
ὁ ὧσο Ἡρακλέοις ἆλοις, ) Μετεὲ εαπιοῃΏ Ῥ]ῃάαειις δήλέαν ἀῑείε, Ἐε Ύ οἱατειζαηις ος 
Ἐιπρίάε εἴτας Οετααπι αὉ Ἠετευ]ε ακρυσπαταπα, ἣες Αετὶςϊ{ππο Ροτε[ὲ εχευίᾶ- 
τἱ Ῥήπάστα», απία θάάῑτ θηλέων. ΑΕῑςΙ μίςπι εεἶαπα πια([οι]]ς αττὶςπ]ηπα Εαραιίαϊ- Άαπα Ρταροπιπί,νε ἀἰσαῖ καὶ ρΓΟ ὁ ἔλαφος.ἤισιε δε πος Ῥπλυκῶς γ[ατραπῶνε αρι 
Τβεορα. ἔωπος {)ὼ καλὸ ὃ) ἀθθλίν. ὅματε αἆ Φεἰο]α[ία {ΕΠΕςΠΕΙΟΠΗ τοπβαδίεΠ- 
ἁππιναπί ΠιοΏος Ῥουτας ΟΡ1Ηςς,ΓΊαπι {αεπήῃας Όδτυς «ΟΓΏµΩς ΈιςσΓο: ἰάσιε Πετῖ ροῇε ἁςπιοηβτας ἄτσΙπιεηῖο εἱερβαπεοτυπι, Μαι αιιεπιαἁπιοάμπα Γπάϊ- σα εἱερῃαητες {ορηίπα ἀεπείθιις εΑτοπο Αετηιορίος δε Τ1Όγεα (πε ἀεπεαξα: 

ΞΟΝΦΔΑΡΟΛΚΟ ΣΣ 
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ἃς Βεπὶ ροίεβ νε (ετυς αἶία α[ἲθί ρτο «ἠπιατίς γατίσταις Ἡαδεαητ απξ ποὮ Ἱχ- 
Ῥεαπε «οτΏα.Ὁ Ίταῃε 9εἼο]ία ΑπαζτΘοΏσοηα ουἵ αἲξ Αγαν ὡς οἷά τεγεβεὺν γωφηλέκ 
Ἰολάδίώον, ὃς τ΄ ἓν ὕλαις κερρέασης ὑπολέφθὴς ὧσὸ «ωντὸς ἔρπολθη,9ορΏιοε]ες ἔλαφου κερύ- 

ο 9 {αοῖτ ἃ ους Ες παισίτης. Τε]ερβις.Αριά Εὐίρ.ΐα Γρβίρεπία Ἱερίπαιις Α- 
«Όσιος. ΑΡαπιεπαποπὶ εἴαάετε εεταᾶσα «ΟΤΏΗΓΩΣΩ Ρτο 1ρβις Ε]ῑα πιαξαηἁατη. Ἑς 
Ιπ Ηε]επα Ἐπτίρ. χευσόνερώ τ᾽ ἔλαρον γετβ᾿59. 

ἔλαφο.Ἐσγπαση Εαῖας γοςίς Ἠφρεε Ῥ]μεατε]ης Πλ. ὧε Ρταάεπεῖα απ Γυση, 
ππειρά το ἑλεῖν νε] ἐλᾷν τὸν ὄφεις. ὁὶ εὔρλεμάὁ γεί αὐ Ἰ/εβαπήὸ (ογρεσίόν αἩοσυπα 
ε ρµρπα γἱάε Ορρίαπ.Ι.2:γπεβ.νεσ.225. 7 

αὗ ποτε. [)ΟΙ.Ρτο”. Ὦεε]αταςαπτεαι Ἠηήμς Οσα οπρίπεπι. ΟµΗπη Ἱαρίτες 
Ταγεειαπα Ατ]απεῖς ΕΠαπα ἀερετῖτοε,ίῃ εέτααπῃ ὰ απο τητατα ε[: Πεαιιε Το-- 
μίς εβῃισίε «οπαξυτα: ππος εἰιήάσπα θεπεβςίο Ώμτηαπατα {οσπταπα τεερῖε. Οξ 
Ρα ὔαπιτείετεῃΏς,εεταπα οησίςοτΏεπη εἶ «ος /{εεταπῖε, οπστα εἶπι Πειευ]ες Ἐι- 
αγΏ]ςοο αἁάακ]Πεεῖη εοἶῖο εἴης τερεττα εβ Πας ἱη(ετῖρεῖο Ταυγέτι ἱερον αέδηκεν 
Ἀρτέμιδ, ντ τείετε εἱιο]ίαβες. Τσ]ε[[πΐμς ητεπα Ώος τιοὰο Ἰη{ςΠρΒοπεπι τεβεις 
Ῥαύγέτη ταύπάυ ἀφιεροὶ Αρτέωδ, 

αὐτπδῖσα. Ἑεδλὲ ορίετηατ ΤεϊςΠπίμς ἆῑςϊ 
αὐπδεῖσα Ῥτο αἲθ ἑαυτῇς θῆσα, πος εἴ, 
εἰς ρίῖος εχροβ το. 

Ρ{Ο ααπδεῖσα Ρετ {πεοΡεη: γεῖ 
«1η [10 ἔσερ εοη/έεγαγαγ{εἆ αιαάτας {α- 

Ο(βοσᾳ.. πος εξ Αρτέμιδ. Φε]οίϊτα ὃς Ττὶς[ιπίης ἃ Ίποῃες Ἀτερόϊᾳ ας ἁιδατι 
ἔετωπῖ» ἔον 2ὸ ὄερε Αεχασία, ἔεδν, Ἠϊῆς Ώεα ἃτ Οτ(βία ἃτ Οειποβο, Ψεὶ ασαα ο ρρεα ω 5 ΄ ος .ω ν ο» . - :ὀμθοῦσες ταξ γυασκος » χοὼ εἰς σωτηείων ὃν τῶν τοχετὼν αλρύσα, πάπα ἔετε ρατευτῖςςὶ- 
δις ορεπι. 

πειροφρα στο. 

Ὀυπι βΌζεση «ατα Ἰπίοαπε- 
Ῥατας οετήασα; ν]άΙτ Ἡγρει-- 
Ῥοτεσοσυτα τερῖοπεπι ὃ τετ- 
Φο Όοτεα γεηΏ ἅτατη Τυπς 
φυβιρεβρέτας «δΕίῆίεςου- 
{ρίεῖεης εστεσίας ατὂοτες:- 
εὔπιασε ατωὈὶ ἱπααβι ἆο]εῖς 
επρ]άο τ]ς «οπ{ετεπάϊ απι- 
δίευπι βαάή Οὐγπιρὶοϊ νδῖ 
ἀποάεεῖες οἴσεισι ΣΠΕΤΊΤΗ 
επττής Βεέεασευς ἃ «ετία-. 
εοτίδις.]δέπια; σης Ἡοτ- 
επ]εςεστο ἁταῖπις Τεόα ας 
εεπτετ οἴπέτα Β]ῆς ςαβοτε 
δι Ρο σες Ὀεπίρωιας αἆ ἓᾶς 
«α4πα Ειὰ Τµετοηυς Τῃεοχς- 
Σάοτᾶπη «εἰς σίτατξ αεσεζῖε, 

τα) µεδέπων. Ατεϊςη], Ώος.. 
ΆοἨ ἆρτα ορετρ/{εἆ Ρες οςςαῇ, 

Εροφὴ γ.ΜΩλ. ὃς 

σα) µεδέπων , ἴφε κἀκείναρ- 
Ἄθόνα 

«Ῥοιας Όπεν βορέα 
ἀυχεῦ. τόδι Φε Φρεα Αύμαε 

σαφείς, 
νε Νο 9 τῶν γι γλυκός ἵμερος ἔαα : 

εωδεχάγναμπ]ον αἳρὶ τέρµα ονεύ- 
μου 

5) , 

ἁπσπον φυτεύσαε, 
3) γωῦ ἓς ταύταρ ἕορτα) 
ἆλαος αβτιδέοισι γίοεται 

ΔΝ ΄ ΄ 

συ βαθυζώνε δδυµοι; πεις Λή- 
 δᾶς, 

μετάρρκσε. ο 

ομήη ΙΗΕΦΜΕΗΕΥΙ- 
41 ὤ' Ελα γα ὢ 
Σέρο βασιρύογες {γί- 
Φίά41» νδὲ αγῥογος αήπι-- 
2αύμ2ηγ βαπι. Ομ4- 
7421 ο) (μ]ος ἆρ αρ» 
2Ηµη ερ ΥΣ 

ἆμοίεεῖπη Άρχμο ῥαδεη- 

ΣΕ πεζά εμγ/5 ἐ-- 
0407411 ΡίάἨΣ1ΥεΕΣ, Εέ 

πε αά ῥοε [εβμη 
Λ2ορΙ14- εν α1μιῦ 
κεεράε αἰεὸ οὐηδξα β/ή3 
1ε/ίΔ. 

Ρτο -δὸ δε ρταροί:. ρτο Πιδιπόξ. Ἡ]ς οβεπάϊε 
οπεῃ,αιχβτᾶ ὃς α[ἱατηπι αὉ Ἠετειμ]ε ο[εαβσιας 



δο εν ο κετο 
αἰπίταπι ἆππα Ιπ{εαπεδαξας Ώαπς οετιαπι. 5 

κφκεύαφ,ρτο ὃ ὀμείγέω.δε σνωαζ Ῥοξτ. ὃς Ώο.Ρτο πνολε. βορέα Ὦ)οΓ.ΡΕΟ βεάε.Βτε- 
μἶσος αμζςπῃ ἀείζτΙρίε ἕειταπι ἩγρετΏοτεοταπι ἃ ΠΆΡΗτα ]οεῖ δε {πε]επιεητία 
σα. γ]άε Ρτροεἀεπεία ἆς Ώας 6επῖε απποϊατα.θίς απζεπι ρτοία ἱοαᾳιαῖίς, γ δώ-- 
3οων, ἐννάσατο τέωὼ γῷ τίω φυχεα) 3 Ὑ άρσξοέων. - σον 

πόρι.Ροξερτο ὁμᾶ. Ώος ϱ[ξ ὄγδα οὶς θαύμασε τα ένδεια κοήνου »ὁὶ ωχ ὀπιδομήα ἓ- ορ ιρ ας οκ ὑέρο τω τέρμα ὀρόμε ἵππικ. Ώε γοςε δωδεκώραμπου 
ἀἰκίπχας ΆπΏεεα 9 ΔιωδνχαΦεύµοι. Βε Ώας γοκ οΧ Φιώδεκα ἁμοήερίη » δε γάμπ]ω 
Πρᾶο. 

ὃὶ νι ἐς Βερτεβτο αά ξείχηπι Τµςοκοπίοσαπι,ευὶ Ἠετευίεπα ὃς Ώ{οίεμτος ἵπ- 
τ Ξ . ο. , ο» ε Λ «εετεβε βηρίεναµαπα ὰ ΤΠετοπς εεἱεῦταπεης σ.ἀ. καὶ γα ἓς ταύτέω Θεοξενίων ἑορτίὸ 

(6 Ἐρακλῆς ἔρχεται ὄυμᾶρὴς σι) νσ) παιο) τ]ςξαθυζόνε Λάφας, Ὦ οσίσα 1η: ταύτας ἑορτα) 
ΡΓΟ ΟΟΠΊΠΗ. παύπέω ἑορτίω, 

βαθυζόνε, Ἐρίεπετοη πομ][ἱουίς βαθύζωγος ἀγδὲ ὁ  Ργο{αμάὁ εἰπῶαιῖς αὉ Ἡοπις- 
10 βαδύζωγω γωωαβνες νοςαηευτ:Βμς αὸἆ πεα][ῖοτες {είς ρτεβιὴς εἴπβαητ» νεστα- 
οἶ]ες αρρατεαπέ:παπι βαδυς «Βὶ /η/ριρ, νε βαδὺς σλῦτος Ρζοπελε. ἄπε απὸἁ Πετοῖ- 
ἀες {ετὲ Βος ερίεµεῖο ἀεσοτεητητ., αμα Βαιά ἁμοιὲ ρεειίίρτεπι 1 εἰπσεπάο 
Βούσαι {1η {εεμίςγ. Πο Ποπεβατεια ρτα {ε {εττεπε. : 

θόύμοιςἨος εξ Διοσιούροις.θΠ: Ῥο]ΐικ δε «αβος, αὐος Ροξίᾷ εοάσσῃ οιό 
Ῥτορπατος,εοἀέπιᾷις ραττι Άπσιπε εὔίτος. α)πδέωὰ Ροξς. ΡΙΟ αὐπδίος νοσ είξ 
Ροξεςα αὐτδεος. ὃς γέοσοµιαε, Ροξτ.σποσις. 

΄ ὦ . , ι 

παραφρρασς, αρπορ, κὠλ. Ὁ, βετάφρασις, 
.- στ : ο νο - 9 Δ σ ν τμ Ῥ ας οι ο. σος ϱὸ ἐήέσραπε, Οὕλυμπο οἳ ΤΠΕ 

.) ο 9. - ος οωσι 

εοπιπ{ε ᾿ συβετηαείομεπα ος ολο, Ο Υηραη Ργοῥε(εοης 
ἀρεβαδις Ἠπίης οετιαπ- ὁ3Ητοῦ ἄγωνα γένει, γε βοε [ρεᾷ 4ὐμε εεγ{- 
ο ον ανα τῶν τ αρεταρσέοι» καὶ ῥιμφρ- Ίποη γΕΡΕΥΕΗΣΟὀ’ ἄν γῖ- 
κόρον. ρα, το εσας : χο [οΥε111άμ16, ό’ ἄε 
. ο ο σν εώς ολφρηλασίαι, ἐμὲ αἳ ὢν πα ζο) / ες ὰ γε]οεῖθας εαπῖς εταὨαα- ο νο άα Ἀαδεηχε εεἶεγες εΥ7Ι 
τας, βρἰταπταατίσα. Όἶατο ο ὀσέωα φάμ]ρ,Εμμεήδαις αμγὶσαίοπε. Με ἐσ]- 
σης απίπχης Ἱππρε[]τ αἆ ἆι-  Θμρωέ τ λε, 1 ΠΙΗ ρείίε {ί-- 
ο ο. ντος τρ. κροὸς ἐνίωπων «)όνγτων Φεγε, ἘΕπΗπεΜά -ϱὔ" «τΠδαῖ,ντ ὃς ΤΠετοπί σἱοτιᾶ -ᾱ , οκ πό 
οὐνίαῖβς, αππι ας πα. ος φαριδαῶ, ὅτι πλείσασι βεε- Τηργονὶ γἰπὴβε σ/ογ17, 

: 3 μα ο . ὣὢ- - . « 
Φηες Πετοξς (αΏρθτδεΡο].. - ο ας νο ο σα τε ηήσπες εα 

Ίακ ἐπωροτείπεταατ: απὸ {ο ξεπίας ἀωτὸν ὁπιληται σραπν- ΤγΥΜΗαγιάα: «(οί 
Ἔτατος Ῥζαὂετεης ρεώθτί  ζας, Ρ{γΗΜΗΗΙΠΤΕΓ εςΤεΓΟ5 851 οβιεή], απαπο ρ]ησῖδας.. Ἴεογαΐος ΜΙΑ δίῥις α ος ΑΣ 
«4 πλπι αᾗἲ} πιοτια]ος, (αετί- 
«ες δε πιεηβς δοίρταἥδας Επιπιερίάα {οι Απιέσεπιϊϊ, δι Τλοτομ ἐρίος αάσαης, 

ων. ςἱ Τ ς , 1 , τες . . ω ΄ 
ο σος εἰ ος εἴε τάτοις γὸ ἐπέπεεφεν Ἡροκλῆς, εἰς έθαγὸν ἀῶρλόμΆμος διοικεῶ } Σαυμᾶ Ξ ϱ ο - η τς ως ον , ο σα, - 

«ϱ0Υ ἀλώγα, ὅὗτα οἳρὶ ὃ αἰδεῶν ολωάμως,ὰ) ασκδείας Ἡ Φίρρων Χιγάθνως, δὲ ὴν η 7 αῤμιάτων ΤάΧΗ: 
τὶς 



ΟΙ ΥΜΙΡ οΟΡΕ ΙΠ. τ 
πὴς δάλυτα. Τηϊείο οµίστη απ αηποταιήπιης, αωοά ἀῑσίε Πῖς αμθιος : εὔσαπι Ὁ- 
Ιψπιρίεοταπη εεγεοπαίπηπι αὉ Ἠετεμ]ε Τγπάατίάϊς 8Η Πε εοΏετάάἴταπι. Ηῆς ατεῖ- 
«π]μς πῖ Ῥτοτάτι, 

Οὐλυμπόνδ', Ῥοξε,ρτο εἰς Ολνμπον, οὔτ᾽ Εσυνέρονν. Ναι ἃ Ροξείδ,νε πο ΠιπηίἩ 
εξ», ας αρβιΠσατίοπε Όλυμπος Υ{πτραξατ,οποά πιεῖτί σαπ{3 ν αΏμαιίε ἵπ ρτίπια 
ἀγιαυα, νι Πατ ἀἱρμτλοπσας κε. δεαιτεπι ὰ Ροξείς γπτραξυτ Ῥτο εἲς γεὶ ὁπῖ, 
Υε] αθδ». νῖ κλισίωφε,αλρρίώΦι αριιά Ἡθεηεταπι » δε Βπ]ία. ὄνδε δομόδε αριἀ 
Ἠεῄβοόυσι. 

Φκ"το). 1}ΟΓ.ΡΓΟ 6ΟΠΙΠ1. Φηντὸν ἃ ὀνέομω {4ο}, ΕΙ {ήπΙγΑΣΙΟηε γἱάεο:} Φεάο- 
αι [ῥρεᾷονεοησεπιρ/ον. 9εά Γμεκίεοη Ῥιπάαείουπα Φαητος ἀεάιεῖε ἃ 9εατὸς τωμἔᾶΤΟ 
ε.ἴπ α.ὃτ αι η. αιοά πα Πά Ιοπαῖὴς ρεεῖευπα γ]άεεατ. ορεζιαδ]ε Ώος «ΕΙΙΑΠΙΕΠ 
γοαῖ,οῦ ρτα{ξαηυτίαπα δε {ρ]επάϊάαπα εἶας αρρατατηπι. 

αρετῦ σέει.Ὁ οτ.ρτο αθεδ.δε πέει αμία γοςί 4 µαπι τεσίε,ροβροπίεας, αοσεπεπα 
Σειταβῖτ ἵπ ρεῖοτεπι {γ]οβαπι. Ης γετδῖς ἆοεει αίδις εοπ/[ῖετ ος εεπτβπηεῦ» 
ου σσο αἲε γίτος νέτέυπη νίσταξετα 1η εο εκετεετε,δς 1Π ασἰταπάϊς επτε]Όις 1ηά19 
ἀθκτεσίτατεπα, υΏΙ Ἰαμάεπι γε]οείηπι ὃς σεπετοίοταπα αποσααι οπττας εταἈεῃ- 
αεἶηπι «οπιρ]εόἨ εις. 
᾿ῥιμφαῤμάτου.ΟΧ ῥιμφάεματος ΠΟ τερετῖεητ {η γη]φατίρες Τ,οχῖοῖς. ΑΌ αιτ]ιο- 

τε γίωτρατασ Ρζοιζ 2 εε[εγεῖ2 ΟΙ7ΥΗΗ βάδες ἃ ῥίμφα εε/εγμεγ : ὃς ἴνος πορὰ τὸ ὥστερ 
ἑαυτὸν δὲὰ πάλου.ὃς οὉ αἷμα ΕΤΕ. 

εΏφρηλασας.Ε{ἲ δε ᾠφερλασα ροξτίεηπι γοςαὈυ]απα Ῥτο κόχισις, δε ὀγλέέα. Ἠπ]ς 
τείροπάςῖ αὐματήλασία. ὃτ ἀῑείτατ γετηπασ ας κ οἳ δέφρου,}ὶ αὖματος ἔλασις, Ἠίης οφρη- 
ΛοίτηςΏος εξ Ἰωΐοχος. - 

ἐμὲ δ᾽ ὀγιλιος ο{ξ ἐμὲδ᾽ οωῦ υγ δεγείρει λέγε οὗξαν λδῶν Ἐμμυίδας ἄγρων τῇ Φβα- 
είᾳ σὺ Θνρωγος, ὼ ἀπὶ χιλῶν ἕππων ὀχούμλυοι Δεόσκαροι ἀυτοῖς ἔδωχον , διότι ἀντὴν δεξιοως- 
σαι σραπέζαις ξεγοσζοχικοῖς ποώυ πλεόσι τῶν ἄλλων α)δρόπων. ἘΠ απιτετῃ 1 Ἠϊς ἀπολοσος 
Ροίί ἀϊστεβιοπεπι;» ους τεά1τ αἆ Ἰαιάες ΤΠετοπῖς. ὃς ὧν Ώο.ρίο οµό. ΑπΠπΠο- 
τας δεΠοίίαες -δ ὧν, πα» ἴιας εορυ]ας εΠε εχρἰοτίμας, Ψδί σα Ώοτίεπι 91ο- 
ουε γἰάετας, 4 

Ἐμμωίδως. Ἆος εβ τοῖς Ακραγωτήνος. Ἐπιπιεπίάα αµτοπῃ τρις ο. Τηετοπίς 
Σπ δἰεδία.Οαυπι επῖπι ΤεἱεπιασΏις απερίαπι Ασηϊρεπίποσηπα εγταηΒυς Ῥμα- 
ἑατίη ορρτείμ ες, βΗππι ῬαὈαῖε Επιπιεηίάςαι, ουίας Άσποβάσπιισνειήης ΤΗετΟΠ 
ὃε Χεποστατες, Γηετοπῖς Τητοίγάεας, Χεποστατῖς Τηταὔοα]α», 

ἐνίσπων «οδγτωγ. Ἠηῖις ϱ]οτία Ὅμαπι Τβείου «Ώ 4ἄερει, {αεῖς «ο[]αίοτες 
ἆ)ιοίσυτος.Τωωῤχειδώ εβ Ρεπίε.Ὦοσ,ρτο Τωδειῶν, 

ὅτ πλείσησι. Ἐεάάϊε τατίοπεπι «ης Ώ]οίζμεῖ οοΏίαταπε Ἠαπς ἱοτίαπ1: 
νισε]εοε αμΐὰ ρτατος {ε ρεάῦεπε βεεερτί ὰ ΤἩετοπε ἰοποσίς,ὰ απο {εαεπεϊὰς 
οὰπι ο αᾗ]ς πιοιταἨ δις οεἱεβταείοης Τμεοχαπίοζυπι σοΠοπεβαΠΕις. 

ξεωίαις. Μειτί σαι/α Ρίο ἔωίαις, Ἠοβῥιζα]ες Ίπεη/ας αρρε]]αι Τλεοχεπίῖα (4- 
Ἐοςίς δὲ Ῥο]]ηεῖς Ἀοποτέπη «ε]εῦταεί {ο[ῖτα, Ἐτ ἔοευπι Γωετ]βοῖπι ξωιαμὸς αρ- 
Ρε]]ανατργε 9εἹοΗαβες αἷς. 

Ε 
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παρύφρασς, 

αἀεὸ τε]ριοσὲ ἀερίεας 
Ρῆς (ο]επαίταιες οῬίετυᾶτ. 
Ψταπτεπι ας Πα Ίπτςτ εἰεπιξ- 
τα Ρπιατυπη οὐτίπεε, ὃς 1π- 
τετ ἁῑοϊτίας Ρτοτιοβ(Ππωπτα 
εβ αυταπι :{ς Τμετοπεχ- 
ἴτεπιος υΙτεπ(15 Πππῖτες αῇε- 
επιας ,Ηετεσ]ς αἆ εοἶσπι- 
1α5.Ώεπηρε αἆ επἶπιεη ρτᾶ- 
{ἴαητία ἁοπιεβαςῖς γιτεατί- 
βδιπβταθὸ ρεταεπῖτ ο υα- 
αεῄβεσᾶ ποπ Πεεξιρί,ρατια 

.. Ὀλπηρίαςα νιέτοτία., γἶτε- 
ης {η για νἡαταεῖς Ρτοστε- 
ἁτ-{ε αὔ ρίατίδας Ιααάιρας 
ἀρίαπα ρτοίεασας. Νᾶ {ππι- 

», ἆπα Ἰααάε ρτοροβτα , αἶῑας 

ΡΙΝΡΌΑΠΡΤΙ 

ἔτωσι, κὠλ. ϐ, ' 

ἐωσιβεῖ γγώμὰ φυλάοσο).. 
πε μακάρων τελεταξ, 
.] ἦν 3 ΄ «1 4 ο κ 

εἰ ὁ᾽ αβισευει ᾗ ὑδωρ,κτεαίων 
ον οσσσσοι Ὦ Άξυσος αἰδοιέσατον, 

ον ντ 9 Δ ΄ 

γω }ε ὤθες ἕοάπαν ΘἨ- 

ρων ἀβετώση ἱχαίων, ἆπιε- 
ται 

3, / ον νο, 
οκ Ἡρακλέος σηλαγ. το πορ- 

σω 
δ᾽ ἔᾳ σορός ἄβατογ, 

κῴσοφοις.οὗ μζοῦ δώξω. χεγος 
Μἷω. 

μιτάφεασς, 

Σεἰἱσίο[α ΕΤΕ οὔ- 
Γεν ησησες δεασογη1η {0- 
«1εηπες γΙΣ. Ομὺά ᾖ 
{7 ΖΗΙβΙπια εβ 0.1, 
{ηχε; Ροβεβῖοπες ο. 
{47114 11χΧ1έ Ῥεμε- 

24ὐ11ε : Πε οΕΥΣΡ αά 
ΕχΣΤΕΊΠΟΣ Ππηίζες Τῆέ- 

70η ΡΕΤΗΕΠΊΕΠΣ, 1724 - 

Σά αεί ασείη- 
615 Ηετοἑὸ τομής, 
Ομο νίεγ4 εας εί {ᾳ- 

Ριεπείῥηςν ο” Γη ρίοπεῥης παίεβώη ϱῇ. Νο {ςΗΗΥΡεΓ- 
/{ε0µαγ:γάπΗ5 επίπα εβίεηη. 

ουλ]είευπο; εοΏσετετο Ποπηίπ]ς περτί ε[[ες, 

ἔνσεβα, «οΏάτεπε Ίας εαπα {αρετίοσίρης:δε Αστσεηείπος ροββταιύτα ὰ τεῖῖ- 
[ο] 

ἆ)οτ.ρτο γώμγ.Ῥος εΏ σωωειδέσε) νε] γόῳ. 
Βίοπε εοπωππεπάαε » ααδὰ ρτᾶ «ατείςπποτταΙριις Τπεοχεπία εεἰεῦτεηε. γόμα 

οἱ) αῤισένε. ΕρΙ]ορι5 ρες εΟπΙρΑΤΑΠΙΟΠΕΠΗ: α σα [ῖς Ια1τ1ο τ.Οψπιρίοταπι:οιής 
εκροβείοπεπα εοπ/η{6.εἰαζεπιποῦ εβ Άος Ίοςο ςοπάἹτίοπα [ίς, {ο οὄεῖπιιατῖα 
ΡατΏςυ]α.μᾶς Πς ρτο(ᾷ ἀεε]ατο. ὥσαος ὕδωρ Εν ἄρισον 3 οικείων. ὁ ὃ Ἄθυσος Ἡ κτηµά- 
των το πιμιώτατογ.ζτως ὁ ΘήρῶΥ παϊτωγ ανθρώπων 69) ἄθιςοςγεῖς εἴχρον Ἡ ἀρεσῶν Ἡ ἀμτὶ πατέ- 
ϱών ἐλδωών. 

» -- .] ’ 3 ου .. αἰδοέεατος. ομρετ].Ροξε.ΡτΟ αἰδοιστατος αΏ αἰθῖος, όπερες, ότατος. {οὰ Ροξε,έσερες,έρατας. 
ἔωω γε. σζρσαπόφσις, Οηα ρτουειβ]α]! {εητ 
εοἶμπιποας Ἡετοιμ]]ς βτΏησεσε,αἆ {ππνωλα τε 
Τις τεέετ αποά {π ΟΕ11αάἀ. «οἱ ησιε 

εητία Γπέτοπί νίτεητες εβεττ. Μαπι 
ππη «μ]παίπο «οΠ/{ςεΠάἆεχε βσπίβεας: 

Ἑταίπις εἶτα]ο Ῥοβαομή!, {ει Αὐ/οἱμεπή,.Βε- 
Ἔσττ ο. το. ᾱς Πετοιἠες.ΟΡ 6ειγοπῖς Όοιες αά ἱπή]οπι Ἐτνεήαπο α 
Όεεαπο ἤταπι Ροτπεπί ή ει,οπαΏε παιἠσαὈ]]ε πηατε τταηῇεῃς »ηεςυε οπίε(ιαπα 
Ρταῖες εἶχαος ὃτ «αἱ Ιβίπεπη τερετή ει, 
{ποτῦτα σοπ/{ΠππιαξείοΏ Πα 
ἀεπεπίτε ροίης. ΑΠεσοτίςὸ αµεεπῃ ΙΠεε]]σ]ε Ρετ 

: εεπτανπεη,ουδά πμ] Πε τἷ]α γ]όλοτία Ρτας]ατ]ηις 
σηα]ᾳς αξεεάετε ροῦε.Ώε (οἱωπιπῖς οὕατιπα 
επραεης νίάε 5:αΡ.1.1.δς Με]απι Ηδ,τ.ς.ς. 

αρετώῖσι.Ῥοξερτο αρετοῦς, ὃς ουλαν. σεπήτ. ος. 
:;ποὸ σερσω. Μοπεῃτ Ώας γετρα,γετεζχὸ οῬίες 

επε Δαειοπάαπα 1 ααστεη(ῖς Ποποσίριις. καὶ 
"δμίω δλώξο,Ῥυ]ςβτατη Πωϊςηάς Οὐἆᾳ οςα 

Ρσο επλών, 
μας Αεζίης, τοπ παπι α πανε 
σοφοιρτΟ }ὶ ὀσόφοις, ᾿ 

ΌΠετα ατΠρ]τ εκ οἰωπιπίς Ηείς 

εἴρευση «ο]μπαηας ετεχἠῇς, αιήδιις ]αβοσιπα 
οὃς παπ!βαοπίςπιοτοπη Ιπάϊσαιῖε, ν]ετα αἶιας πεπ]ο 

ςοἶυπηῃας Ἠετομ]ς,Ο]γπηρίασῦ 
δε ασ ις,ηες 1Η! απῖς( μα 

Ίεετα Αὐγία , αἱεοτα Οαἱρε πμ” 

πᾗς: 



τς οἳ τας ος. τν. δ2 
ἵτα νι βεπεί πο σετ γἶετα «ας ρτοστεάϊ-ῇίς πεαε Εδί Ρ]ατίδις ἰαμάϊοις Περτο- 
{εαπεπάας ΤΠετοη:Παιήάεια εῃει ἱνοπαμίς ναί δε ἱπερεῖ» ο πάπα θΠοπίας {μπι- 
πιαπι Ιαμάςπι ρτορο/ε,α]ίας αμα] είευπαιε αβετές. κφὸς απτει ροξείοὲ παοσή 

΄ . . -ᾱ Ν 
εαία ρτο κεὸςἍος ο[ξ µώταιοε,γ! 1Ώ {αρετίοτε Οἆα κἀνα) παρὰ Φίαιτα). 

Γ ο αν ολο ας ροκ εδ κο ο ο Φα). ος ας μα} κε κ ο 

τς. ανω ο ρο παν πε ας 
ΣΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΤΙΩ. ΡΕΑΥΜΤΙΌΙ «ΑΜΑΕΙΝΑΕΟ 

ἔπποις, εα ής νιᾷξεοξίᾶπα ἀερτο. 

ΕΙΔΟΣ δ,. Θες Εν. 

προ ΕΙ ΕΝ ΤΝ ΛΕ 

τ -«{κάσννν Ῥ[αμπιῷ (αηαγ]η ο νε αὶ υἱἑζογία Ο [γηηβίοα φάνε 
1. αάερερ εῇ εφμὺν, οὐ βο/ρήα[έλάτε Ραεῦ ΑΝ ά[οσγποτο {η Κδ- 
ῥΗ2Ιε7, ΕΦ’ αἰεπάογΗπι εᾷΒογΜήΣ γα. Πείσμην ῥή[βογ]α Ετρία 
3 (πε [11 εαηµ{εη ΕΧΕΜ[ᾷ. 

παράφρασις, ςΕοφὴ κώλ.ιε, μετάφρασις. 

5ιππτηε Ώεοσαπα Ἱαρίτες , απ Ελατὴρ ἑάῥτωτε βρογταξ Τόγαχον αἰείβημε 

σος ο ο σεν. σας χα κωτοπεοσος 50η ρε (η η/α- Ρατιὰ νοῖαις 1 ξ ὧν τι ις . ο . 4 σοι : : 2 

απῖάξ Ίσα τας «511 Ιαηϊττῖσες Ὦο - ται τας 19 ὅραι σα Σ1ς1ὐμ, ΙΗΡΙΣΕΥ (σης 
τα νο]αξειοας απηΏῖς Ὀ]πιριαάξ ο πολοφορμήγγος αθιδας εηΙ ῥογρ έΜο/η ε 
ΕΡΙ {αοτᾶ τεπεχετᾶτ,πῖόαη; Όἶψαι- ἑλμσόσδναί μ ἔπεμψαρ οῬαγ] -εἴσρατο οσα 

Ριεοτᾶ ας ος Ὃ . ὑψηλοάτων µιάῴτυρ ἀέθλων. 1πε {/6ΥΗΕ»41ΣΙΗΜΟ- ΙπτεβΕποι{ετΏ ο ντνιέοτξ Ρίαπ- : 5’ ποσο ο εἰᾶ τετ ποἰ(ετᾶτινε ε Ρίαα ωχ τῷ γτωνέδαν ΤΗΠΗ ΓΕ[ΙΟΗΙ εοΥΓΑΗΗΜΗ: σω]άξ,επεοπµο εΊτατα γατίοςα- Ἡ ον οσο ο ευ 
ἀξιε πιοάσ]ος «απξἁο,ρτα ἁῑοξ: ο αν σικο πε επ {α {εἰ ασ Εεροκε., να δνς - « ” εσας τετ Π]απάατᾶ ρτατετίτε ποτ γλυκέαν ἔσλοι ) 4ςεηστόηρ {414547 440λ. 
Ώδ ἆεδεο, εὖτῃ ἄπι εἴ» απιῖσας:δζ δν ὢ Κρόνε σὺ ὃς Αἴτιαν {4111 σά ἀπίερ γε 
τ γιτοτᾷ Ῥοποτατα απά]το ἁπ]ςσὶ ) 8 : «4 11 ζ-- 
Ώπβτο τεῖ 3 απηϊεῖς ζα]είτετσο-. ας) τα : ; ἠορλικν . ανα. Τα σείητερτοΏπας σαηάῖο εἴᾳ ἔπον ἑωεμόεοσαρ ἕχωτο]- ος Ἠμπεκακκ ο νμεκ» ος ανν δ ρα ΄ δρ. ὦ γεΠΣο/{ΗΗ εεΏΣ1Ω- Απίπιο Ἱπι]άΊα γαεπο σταταίατ)  Χέφβαλα Τυφῶγος ὀβείμου ες ῇ, ας Ἐοροτεβ{! δατατπί, Ταρίεοτ αἱ  Οὐλυμπιοίψαν 2115 Τ7ΡΡ2ΗΡ κα Ἔ . «πεηῦς εχροῄταπι Αετπαπα τεκοςτ εν βεν χαρίτων κα 4ε ορια σεοέ εσας οποτε ἴασετ οὕτητας εεη{ῖ- νο 4εείρε σ’ΑΣΙΑΥΗΠΣ ε1µ- 
εερο]]εΤΥρᾶοη γα[άης, 9ης - {ῶ ὕμηε εδογεαίοιη ΑΥΗΣΗΗΠΑ Ευ]πηῖπε [αῦ σἨπῃ πιοητοπη ἆσττα - 
Εβ.αοεῖρε δε Ῥοπέ εοπ[αἰς Οτατίατατα εαπ/α οἈιοτεα]επι της Ἀγπνωσα, π] 

ελ νο μην. 



δ4 ΡΙΝΡΑΑΤ1Ι 
φαύμιῷ Καμορνάφ. ΙΠ{οτίρίτ Ώας Ὁάα Ῥ/{αμπήάϊ Οαπιατίπᾶο εριή γἱχο- 

σἶαπι αἀθρτο» αεπα 9εβο]ία «ἴευηε Αετοπῖς Εµίβε βΠωπα » απά αμαάήρίς» γεὶ 

εσυ γἰδτοι εμαΏτ» Οἰγπιρίαὰε 82. Α ρατία (απιαήησις ἁϊσίεατ. ΕΙ οι- 

ἔεπι Οαπιοτίῃα ΦἱοΙ[ία ντῦς «οπάῖτα ὰ θγτασιήαπὶς, Ὡαίεοπε ὃς Μεπεαἰε ἆι- 

εἶδις , απΠίς 135 ἀ εοπαἰεῖς θυταςῇ. Οορποπαίπὶς ε[ {αειή Υ]είπο Ρεν ο- 

ἁοτίς,ἆε απο ρτουθεβ]αᾗ γετίας; 
Μη χίγει καμαείγαν » ἀχίγητος γὸ ἀμείγωγ. 

Ώλς ἆε Ρρᾳταπηῖα οοπ{α]ε Οή]αάας Ἑταί. : 
ἔλατὶρ ὑᾷῥτατε.Ἑκοτάϊυπι ἁπςῖτ αΏ αροβτορΏα αἆ Τοπεπιήάπε εοπηεπίηεευ: 

αμαπάοσιάξ {αστα {πητ Τοιί Ογπιρίαρίη αιήθς υἱοῖς Ῥήαυπιή», ηῖς αυζβοσργς 

Ἰητειρτετᾶτης Φεποίία, Τοι]ς εααῦρρες απθαάᾶ Ρεοίοβορα ἄ,{αςῖε τοπίττη:ημος 

τταπ{]ατίοπε εἲ εαιοσᾷ εεἰετίτατε ἀχαμαρτόποφε γοςᾷε:ηᾶπα ρεᾶῖρη» «ατεῖ τοπῖξτιι 

{εά γε]οείταιε Ιπεχρ[ςαδΙ1 {τασος {ῑε γο]ηίτατ.ρε γοςε ἀχαμαντόποις. Υ1άε 9ἵτο- 

Ρις 1.3.Ογπιρ.βευταξ 1)ογ.ρτο βεργδ.Βες γοᾶ ε[ῖ ροξεῖσα κβότατος ΡΓΟ ὑψιλότα-- 

σος ὕνιος. θέςπτί 1η. Όρετ. ὃς Ὀίεβ. Ἠεβοάϊ ὃς ὑῥῥτατα δώματά γα. Ὦ εἀμς]- 
εως Εὶς {πρεείατ. αἲ αἀμειβίο ο. Ἠϊπς δὲ «οπηρατατ. λεβότεςη.. 

τεαὶ Ἠὸ. Ὠοτ.. τες. αι ον. ἀῑςίξιτ Ῥτο σος Σα15. Ἐῑ πὀταπάα ἔπόδεσις δε 
Βγρειδαϊαπι » απο {επεεπεία τεάάϊτευτ Ἱπιρεά]τα. Νοπόμπι επῖπι αὐ{οίατα 

Ρτεεαείοπε εαιήα5 Ἱπιρεί[ίεητες ἱπεοτίεσίε, γΏβτα ὰ Έεπιροτε ΟΙγπιρίοσιΠη», 
2]έεταπι αὉ απαϊοί ετσα νἰέξοτεπῃ οβ]είο. 

ὥξαι, Ἠοτας Πο Ῥτο εεπιροςς αοεῖρῖς, απο Οἰγπιρίο εεἰερταδαπεις: 
οποά Πδεῇς Η]ή5 «α.]ϊ Ιαπήττίεῖραις οτάίπε τειο]ιεῖς τεευττῖς. α. ἆ. αἱ πεείο-. 
εοι σὼν Ολυμπιάδῶν » αἱ σοὶ αλατφέώ μα, » ἐπανακυκλούμδναι » ὃχς. Ὑτ εκροπῖτ Ττί- 
ε[αίη». Ώε' Ηοιίς. νῖάε αριἀ Ἡοπαετηπα. αΠόίαιιςε Ροξτα». δὲ Μαετοῦ.1.94-- 
εατῃ. ὃζ Ἰατο] οπής. 

πο ποιχιλοφόεµηγος. Ἡος εξ µετ ἀδιδης ποικίλων ελῶκ. θόρμηγος: «οπιροπ. εχ. 
πομήλος Ῥαγήµ ὃς φόρμγξ. Ἠος ερϊεδείοη τῇ ἀειδῥ ἀατηπα αἴηε 9ομο]ία» αιδά: 
Μιβςί οτραπίς, Πρ]α δε εἴεβατα «ΆΏετεβς: 

ὑψηλοτάτων, 9πησηα., οαδά ὰ {ππηπιο Ώεσος Ἠετομ]ε Ιπβήτητα : [πηπιό- 
απε Του ἀΐσατα εΏεητ, µαβεα Πᾶς ΙΠίεγρσεεατς ὑμνντίω ερ[εὐγαογοΙ” σιο--- 
θά θπι αυῖ α[[οιῖας νίσττετη «εἰερτατ,τ]]ις {ε ςοπ/{Ἡτη]ε τεβεπῃ. 

εὖ Φεαισότων. [ωῇσπὶς {επτεηεία, αιᾶ γε][ηεῖ τατίοπεπι τεάἁλτ, εως ῬίαπιίΠ: 
Ἰαυάασπάμαι {άσερετίε: ὃς ἵπ Βὶς ε[ῖ-αἱεετα εαη{α ππρε]]εης. Ασὶς γνώμη οοΏΙΤΑ 
1ωιήἆος, αά {ποσεβᾶς απαἱεοτάπα αστὲ ξετηπε: αυοά πο εβ κ... γΙτοτᾶ. 

ἔσωαν. Ώος 68 Εχάρησω , ἠῶνσαν, τ{απ/{]αευτη ἆνπὸ πῶρ. σαιγόγτων ζώων αμα[ες 
{μπε «απες » απῖ εαμἆα. ὃς αμπίρας αἀρίαπάμπεις Ἠεεῖς 5 νε]υτί επομοῖςῃ 
εἴαπα Ώος πσπο Ρτοβτεητες,νι ΟάγΗ. ρ τοιετίητῃ. Ὕ]γβεπι ςαΏί ασποίζεπ»» Θὐᾳ ὢ ἕ ὄγ ἔσηε, καὶ οὔατα χάββαλεγ ἄμξω, ὅ : 
δε ἴΡίευς τορὸ Ξελο ία τοάἆμπῖ τῶν φίλων ἐὐδακμοροιύτων ὀνδίως. οἱ ἀγαδοὶ ἐπ | «ὣησων ὅσε γλυκειῶν ἀγγελιῶν µαδόντες, ποη Ώος, ΡΤΟ «ρὺς, 

μ΄ ὦ Κεόνου. Ὦ κε αηεβτορ]α: 3. Ογπηρ. Αλλ ὢ Κρόιε πώ Ῥέωι, Ἡϊ δἳ-- 
τεπι εἶατίος Πε {επτεπεῖα , ροβ ρατΕΠΙΠΕβΙΏ πηιταεῖς οεδίς Ὃ ας μομ το- 
Ρεξ » δε 1ουεση ὰ Ραττε ποτηίηα: ; ὰ ἶοςο {ρΗίαιε Ἰαμόαι, δη. Ροῦ, 

ο ον μη 

| 



ΟΙ ΥΜΡ ο30Ε Ιψ. 8: 
Ίοπσυαι Ώγρειραίοῦ Οὰ,3. ΙΠΐεο, τοάῖεῃς αἆ {επτεπεῖαπι ἁῑςῖε 2. «οἶο. 1. ΑΠ- 
Εβτ, ολλ ὢ Πίσας. 9 - 

ὃς Αἴτγαν ἔχως. Α Ἰοσούσαππι ἀῑείεις Αεεπαπι οεεµρασε; οἴήμς παεπείοΒείι 
Εοῖε, απία πχοης Ηἴε εβ 1η θ]εἶ]]α, ιεπ]ή{σιε εϊ Ῥέαυπιίς. 4ε. Λειπα δε ον. 
-Ῥδοπε γἱάε αμα ἁῑεῖε αμεπος,Οά.5. Ῥγιῃ. νὈ] ἑκατοντακάραγον ἀῑεῖς απεπα Πῖς 
ἑατογχεφάλαν. εχ ἔκωτον ΕΕΏΥΗΠ: , δὲ κεφαλὴ ϱ1Ρ12. | ο. 
΄Ίπο. Ώς Ῥας γοεε γἱάε Ἐπείαμκυπα τερμαπί, γδί ρες σιεσµὀν εχροπῖε εκ 

Τες]πίο, Ρτο τας γοςε ἰπνόγ. Ώος ε[ῖ χάμνον» {αρ θῑεαῖς 1η πιο 1.εχίζο ϱοπβαη- 
τἶπις, αΏετεης Αείεμγ]ωπι αυ1 ἀῑεῖε Ἰπνέμᾶνος εἴζαισν Αἰτγαίας ὅπο, Ὑετππηῖ]ε 
2πεεπι οἳξ ςαπήπσι αρρε[]ατί ροβςε Αειμαπα, απία {επωρες ατάες. Ῥεπος ]εέχο- 
τεπα ε{ἓο ε]εξείο. Ἰδαπι δε Ίπος γε εχροπίξη, Πᾶς ροζε[ῖ εοπιεηίτς. Εἰε ὰ γετρο 
ἔπω {ει ἴρίω. Πος εξ βλώσίων {εάο. 

Οὐλυμπιονίκρν. Μετί εαπ{α δτ Ώου. ρτο Ολυμπιοίκίω. 9ἷς Ύοξας εἶιοτεοίει 
Εγπιπυπα,αποπίαπα νιάοτετα Ογπιρίοταπα εε]ερτα. 

δέκευ. Ἠϊπς {απ ἆερεε ρεοροβείο,αα Τουἱ εχρίιςοε αμά γοίο επρίαι, Ὑος 
Ῥας ε[ῖ Ιοπῖτα ὃς Ώος. απῖα χ.ΙοπεδΊῃ κ. δε Ώοτες ε, {ῃ ευ, ΠΙΙΓΟΠΣ: ὃτ ἔχατε 
ος. Ρτο ἔχηπ, Ώος εβ ἔνεκα. Οταείας Ἱωτε]ρε , νεί ρίεταεεπι ὃς Πυππαπίτα-- 
εεπα νἱέξοσίς : γε] «ας εατπιπῖς αζϊυκείςες οσα αἆ οαηεπάμπι Ῥ/{αμπηίη ἴπι- 
Ρυἱετυσς. 

κῶμο» Ίος εὶ ἔπαιγον π] χορεία αῤμόφογ, Ἐῑτ επῖπα 
Αόὴ: ὃτ {αρε ευπιΡεεµ]απεῖα εοπίαπόσα.. 

παράφρασε.. 

Ὑπτπῆβας ρταροτεπτῖδας 
Ῥείεηπε α]αταταπα ἵπππεῃ, εἰ 
αυ Ογπιρία ποπήπ1 τηο {8- 
ετα ν]οῖτ. Ἑτοσήπι Ες Ώγπωπυς 
εὔττα Ῥέουπα]αῆς γεΒῖτατ {οἳ- 
ἡΐσει εἶπς.Ἰαυάες «απ!ε,απἰ εο- 
χοπαπι οἶεαβτί Εἰεῖ, ᾳπα ἁτ]- 
δαταπι οὗ νιοξοτίατα. οοπ/{ε- 
«πστας, πΙασβαη Ὁατατίηας 
Ραττία οἱοτίατη αΏετι. Οσῖς 
πεπαάσιοάστα Ώπης [αεςεΓ- 
ο ο οριασΏ, {βύεΌεις, νη- 
παπι ὃς Ίπ τε]απὶς νοτῖς {ε 
Ρτορίππς: απαπάοφυΙάεπις- 
α]πηῖ]ς γπταίρης Ῥτα εις 
τεβα]σες. Άαπι γεβεπηεπτῖ α- 
Ἱεπάοταπι εαποτηπι βνάϊο 
Τεπετας: Πο[ρΙταἵτατε σα ἆετ, 
σσα ο πεπιθῖς εχε]α{ο πεπηῖπς 
ἀίσπατατ,εβ τειρυδ]ῖσα απιᾶ- 
ήπιας, ὃς αά Ρᾶσςπι Ρραιτις 
Ἑπεπάατη εἁπεατας, νῖτ ἔπεο 
6Ατεχις» ὃς ἄωςςτα ππεητς εἷα-. 

΄ 

α) περ. Κώλ.. 6ο 

αξογιώτατον φάος ἔνρυ- 
θεγέω αβεταῦ. 
Μαύμιδος ὸ ὕκει 
ὀχέωγ. ὃς Έλαια οεράγωδεὶς- 
ΤΠισωτιο), κὠεος όρσαι 

ασενδει Καμαείνα. Θεὲς εὓ- 
ΦΡῶΥ 

ελ λοιπῶς ἐσχαῖς" ἔπεί μον 
αὐέω» µώλα δω 

Ἰέοφαις ἔτῶμον σπωγν 

χαέροπα 3 ξεωίαι; παλόὺ- 
χοιςρ. 

ὰ) φεὺς ἠσυχίαν Φιλόπολν 

αωδαρὰ γνώµά τεδραμμέ-- 
ο}. 

ὁ Ψεύδει έξω. 
λό2ργ. «άπειρα τοι 

βερτῶν ἔλεγχοε. 

Ρτορπῖὲ κῴμος» ἡ ϱ0) ὀεχίσιως 

µετάφρχσρ.. 

ζΗ/ΣΗΥΠΗΔΙΗΙΩ {11 ΕΗ: 
Λ7εροΣεΏΣΗΗήΗ τίΣΗΣΗ1Η.. 
Ρ/[ζ49 επ ἨεηΙ2 Ίπι. 
ΤΙΗ5 11 ο) 1111 ε0γο--- 
άσμα Ρίο οάερμς εχεἶρη- 
7έ ΡγοΡέγΑΣ ΑιάΥΙηΦ.. 
θε. Ρτορίζης {ε 7ε[ι-. 
418 εἰΙς γοζᾷ:: ζμο-- 
{1η 14Η Ρα, να]- 
αξ (μάεηη ϱ/εμάογατη βη- 
4ἱο[ᾷτη εΠμογμηη:σαμάεη- 
2έ51ᾷ4ε Ρο) Ηαγ1ῥη». 
71141 εκαρΣγιΩὀκ. 
σα 1710 ΗΗ142εη; γή. 
«Παηέοη ῥμεργα πηγε 
εώ κ. νο μή ε(ο 
21πζα1η ο74216ΠΕΙΗ. Ἐκ-- 

Ρετιεησέα επ Ί1οΊ}7ή-- 
ζάρ εῇ 1μάεκ. 

1. Ἡ 



ο ΡΜ ο μμ ον μμ σἩ 

δ6 ΡΙΝΡΑΛΙ 
τὰς. Οὔ απ 1ρ[Ιλ[απάο: Ώςο γ]ίχεεπας πιεηῖοτ. Οποά να]σί ἥμας Πναρλαβίτατεση εχ- 

"ρειεί τε[Ππιοπίαπι οοπιρσοβατ. ΝΑπι εχρετεπτῖα {αεἲς (αρέταε ατσαῖτ απαἰες βηε Ἠοπηίπες, 
Όσα Ώπας ο[ξεπά(ε Ῥ/{ααπιάεπι ᾳπαπα παπι εταῖ Απῖε 4ππος οΆπΗ5 ποη παίπης {ας Εοτῖοπα 
δταφ. Ογπιρία αρα, Πηπἰάεπι πιθοτίαπιτεροσία. 

λθογιώτατο φώοε. (οπιπιεπάατϊο {αἱ επεοπαή].Ναπα ἀίσηυπι Ἰαυάς νίτυπι Μι- 
{ανετα πποτῖ. Ἐεγε 9εΠο]ίαβες ἵ Ώαες αἲξ, σβέγγυται τὰ καλα ἔρχν μὺ Ἐχογτά σον”. 
σικὶὼ φωίω μάρτυρα. Ἠᾶς Πε εκρ]ίεες οτατίοπε {οἶωτα, Φέωεκ ἀπόδειξιν ἳ αρετών 
ὃν μεγάλης οἳ γεκηζᾷ. Ἰωῤος μομβύων: Ἠ]ο αῤετῶ σεπίτ. Ὦ οτ.Ρτο αρετών. 
αύμιδος ὸ ἥκει, Ἐατίο εἩτ ἀεβεαε Πηρίεες εκαίρετε Άος επεοπήπη: απία Π]« 

πτύτη γεπῖε γεθαπα ευτεῖρας Ῥ{ααπήάῑε., πος-εβ», οοπείπες Ιαμάατίοπεπα γἱ- 

ἁοιία αωαπα Ῥ{αμπηῖς τεδρίσπο εἴὲ αἀερτις: 9Π:9 ὀχέων ΠαὈίατε]ασε ὁπι, οποὰ 
Ρει εΠΠρβη οπτείτητ. ἘΒ αὐτεπα σεβῖε.ρ]ατ. αἲ ὀλος» εοενάς. 
ἔλαία.δεπιρετ οἶεαπα ρτο οἰθαίίτο ποπαπαξ Ῥ]ηάσσις. Ναι οἰεαβτο;αιιοά ν]- 

χοταπι Εξ ρισαή επι, ςοπῄεις ΑΗε Ίοσμς αητε τεπιρ]άαι Τουίς Ολυπιρίοίς ντ 
Πιρεσίος Οἆα ἀεπιοηβτας. : 
πώοος ὅρσαι. Ῥηταβς ροξε]έα : {εὰ Ρτοία ἀῑοετος παραγύεται τὴ πατείδὶ Καμα- 

εὔα οδξαν οέρω. Χαπα 1π Ῥαττίατα τεάμηόαξςἴμής ρταε]αῖ οἱοτία. Ὡς (απιᾶ- 
τίπα ἀϊξχυπη ΙπΙείο οἆςς. 

Πισαπὸὼ. ας. ή. ὰ Πισαπς. οος. Μαίου]. εξ Πισατις. νε οεευτΏε ρήπια Οἆᾳ, 
ΣΤισώτα παρὼ πα τὸ». 

Θεὸς εὔφρων. Οοπηρτεςατῖο αμα Ρροβμ]αε νι Ώεις απεπιαἁπιοάυπι 1π ν]ζϊο- 
τία ορταῖα Εαπΐς: Πς δε τεβαμῖς 1π νοἙίς αμάϊεμάϊς ὃς Ρετβεῖεπάϊς Ὀεποιοίεη- - 
τἶαπα Ἱπαπα. εἴσα Ῥ{αμπήάεπι ἀεείατεε. 

ἔπεί µη. Ἠος 8 Επειδὶ ἐπαία ἄξιος µοι ουχεῖ εἶναι. Ἱ,αηάατ απέεπι αὗ ἵππεβο- 

Φίᾳ, αυα βησι]ατῖς εξ ρΗπείριπι γίτει».Ό μα ἀε τε νἱάς αΏποτατίοπεπι ποβταπὶ 
Δἆ νοςξεαιἱσπομάρμω,1.Ο4.1.Εροά 

χαἰρουτάτε. Αα Ίαις αὗ Ποίρίτα[ἴεαεε. Ἠ]ς ξευία παύόοκος. Πο[ρίεαµτας οπιΠες 
τεεϊρίεης» Πεπαίῆεπι εσε]πάεης Ρ]ῃς εβ απὰπι φιλοξεήα. Ῥταεςάεπείδης Ο4ἱ5 
Ογπιρ]οβίσας αὗ εχάέπι υΊτευτε Ιαιιάααϊς, Τη ξευίαις σωροὺκοις «Ββὶ επα]]ασο πι- 
πε» δε ξεηία Ρτο ἔθία πετ εαμ/α ἀϊεμητ ροξτα.Ώεγοςε παίῶχος γὶὰς ςττοΡΒ. 
2.3. Οες. εν 
3) «θες πσυχίαν.ΛΠα αις ὰ Πάϊο Ραεῖς ὃς απποτο ἵῃ ῥατείαπι. Ὠμίδιις οπιαί- 

ὧυμς υευΒδις πο Ππιυ]ατίς»{εά αρβεττῖς {εὰ βηοοτίς ε[ε Ριαάειδινε α ιά ατ1 
{5 ρυτα πιεηίς εἀασαεας. π 

ὁ ἠεύδη. Ῥεποεεμβατίο απ . Πηἱριείοπεπι αἀμ]αιίοπίς το]Πς : αα[ι5. Σ. 
Οὰα. ὀνόρχιον ἀυδάσομα,, νε ΠΌι Έάεπι Τασία. Μοιμπός πιεζαρΆοτα 19 νεζδο 
τέγω τὸ βρέχω. Οτατίοπεπα πηεπάαεῖο Ἠπίσατε, «ϐ Βικαια : δε πιεπάβεή 
εοἶοςςς νετ! {ρεείεπι Ῥγα {ε{ετεηΏεες 1]πετς. Ῥτοίῃ ἀῑκίβες βαιρβιαίεετ" έ 
Ψεύσομαι αἰσιύμον Ἐπαγῶν. ἓ- 

άπειρα. Οποὰ πΙα] παεητίατιγ ρτοος2ε ο ο πκνα, «οοβῖει- 
τῖαπα: παπα τος {απε σΏιΏες Ῥμαδόαί Π]5 ο πανό ών 
Φιρ Ησα έατυπα Ρτοχἰς εἲε εετεο τ6ιπιεΏτο Ροξτβπα γζγη Ῥτοβεσε.- 

| | 



οι ΥµῴςοΡεΕ ιν. 87 
ποράφρασς, πο ἔδρ δ. χὠλ. 1β, μετάφρασε, 

«ΑΤΕδε Ἐχσιωί εαπος Ῥτεπ]αία- ἅπερ Κλυμβύοιο σα μα ΟΙγηρηὶ 11η 
ΣοςοἱΗ]γεσειῖς απορ]ἡσ αα-  Λ αμιάδων γωαικῶ) 1η] 1Η /1Υ 1Η 

αν ς ο  ν ος ν ή κ τετ στ ας πά1δι , τά : : ζ τος 

Ρτε[ας, Ρχᾶτετ ορίπίοπεπι λάλκοίσν ὅἱ ο Ἠπα. νε ἔµ πιο, ο 
οαναίσση γἱοῖε: δεἹ-επιπίασα-  κῶ . : ἑγ/ρη, ἀλς ΗΥΡΗΡΖ/Ε, 
Σαπη πημ]ίστυση ἐτβοπεπι ο δἝύµον  ἔπη Ὕψσι- -ά εὐγοµα ναάεπο, Ι]]ς 

: εσο {μπα σε[εΤ1ΣήΣε:714- 1π1ε; τη γε αἀτωῖτοες Ππεεστα τος 
Πεμ] εχ σαρῖτῖς αἆ οετίαπἹες : το 

ἓ) οἩ Ἰάοπεια Ἱπάϊςαὺαητ. ο δέράγον ζών) ο νο αμα - ς ά/ζΗΠΖΗ ση ΕΤ ζὔ μι-- 
πομζη η γη οί 

“Ὃ τἳ εἶπι 1ᾳαταής απεὶς Ζε- ΄ έτος ἐγὼ πα λυτατῇ, 
τη, ὃς ζαἱαΐη Πππῖοτος επσία χεῖρες 3 1)ητορ ἴσοῦ, 
{αρεια[ει:δτ αἆ ρετεπάαπι 3 φύονται Ὁ ὶ γέως επεύγὸ » επί ΡάΣΕΥ 
ΥΡΕΡΥΙᾳ εοχοπαπι {εεοα. Ὁ λλρόρ πολὺ α1Σ2 οοηζΥΜΗ 1εΠῃ- Ἔεττες εἶ ἀῑχίε: Ἐφοαφπεη] -ἆς- θα μῶ ποτ αν | κ οι 
{ριειεραᾶς οὗ εηϊεῖείι, «3 κο έν ο τά 
4ππι Ῥρεάαπα εε]εξίταιε Ώοτ ας ο πο. ' τοι ο ος οσο εχρεᾷ2{.,αἴαπι {αέλο ρετῖοπ]ο σΙάΠής. Μεατατη εεῖαπι πιαππ στα γίτες απηηϊ αἰαοτίτας σ6- 
{ροπάεπτ. Ίδες πῄσηπι εβ τηε ταις Ποτεπεϊτοδἁ[τυπι βπηυ] ες, ὃς εαρ]ἡῖς οβπῦπχ”, εχαυ- 
Ῥας πιει απποβίοτεπη, ας ρτοΙμάεἴπ Ππππῖοτεπι εοπ/]εἰεραιίς. Ναπι σχθίείςς {πας π/]οσα ςο- 
σωαπ Ρ]ετηπαπε μαβοῖς απαραῖς 1 αεσϊἁαερτετος πια ςἀεοοσηπα. 

κ 

περ Κλυμβρωο. Ἱιος ε{ξ ὕπερ δλάσειρα ὃ Έρθο ο Κλυμλε ἔλυσε γέλωτοςὉ ὃν 
Δήμα γωωαικῶν. παπα εἶπα Ῥετατεηϊ Ειρίημπη ἴαπι εΠε απποΐμηα, απδά νῖ- 
ἁεσεπεςαηος. ας ρτοῖπάς «ετταπαϊπὶ πο Ιάοπευπι : Τ.επιπίασα πα ἶτετες ἐρίαπα 
Ἱπεήετμπε, νι βαάϊητα ἱπρτοάίεητεπα εοπήρεχετιπέ: {εὰ εµεΏτις αβἰπαπι δε 
γίτες εἴῃς ΠΗπεπῖ]1ς γ{ροτίς αισαῖε. Οπατε 4 νεῄςποβε οὐα]ς Πε Ποπιο:, εἶας 
Ρετίομίυπῃ {ασῖεο. Οπεπιαἁπποάυα {ΡΊευτ Ἐτσίπης Ίαπι ςαΏΗς {ηπίοτῖρης δτΊῃ 
{ρεεῖεπι ξοτεῖοπίθες ραἵππατη Ρτατὶρηϊε: Ώς ὃς Ῥαιπηῖς (ατησείπαις εαάεπα 
{εί ποτα παϊπὴς αἆ «ΕΓΕΑΠΊΕΗ υί{ως 8Ρ{Η5, Ογπιρία ταπιεπ. γἱεῖε. ἅπε. Ώος. Ρτο ἦπερ. δὲ Ἑλυμμωο Ίο. Ρτο Ἐλυμλός, ὃξ Λαμμάίων Ὄος. Ῥτο Λημνιάδων. λαλ-- Δοΐσ. ροξε. Ρτο χαλκοῖς, ἁ τεξχο {π6. χαλκεὺς, ὃς, - 

γικῶν δεέωον. Ώμεο ΡατεεΙρίητη ρτα/επεῖς, ρτο Αοπβί πμπέπά πα, γικῶν Ρτο 
ύ]κήσας. Νάπα {εαιΐεας α΄ σέράνον Ἰω. Νεππο αἴτεπι ο «οτοπαπι αεεἰριεπάατα 
{ε εοπέστε,απἵπ Ρηῖὰς γΙέχος εια{ετῖε: Ῥίατετεα γετρα ους αἆ ΗΥΡΕΡΣΙεα Εεεῖς Ἐτρίπας » πιᾶρῖς σοΏιεπίμηϊ Ραεᾶ απάτη {ρεταῖα γὶδτοσία. Ἐτνετιππα]ε εξ 
Ρίπάεπείοτεπι Πιο Ἐτσίπυπα, σπὰπι γεαπίπηηπι ἃς νίτες ἰαέχατος Ρηιή σπα 
έατμπῃ Ῥετίςμ]]πα ξεο]ῇες: παπι Ῥεπες {εποῃ Ίαρερας επεπεια » αὖῖ 4 ρτατετ ἔρεπι Ιπία Εκ βΗῇεε, 6: τε[ροπάίβεε Τ.επιπ!ασατηπα παπα [ίθσαα ορΗΠοΠΣ» πιᾶ- 
ρἱ5 ἀετ]άεπόυπι {6 ΡεοριπαΠει,αυὸά τεπηετὲ {Ε Ιαᾷαβοε. 
᾿ἔεπεο Αξεϊςὸ ρτα ηχο ε,ΡΤΟ εἴπαγ. ὸψμπυλεία Ρτο Υψπύλωντ αριιά ἨΠοιπετ.Πέωε- 

λοπεία Ῥτο Πἰωελόση, ΗγΡΗργΙε {ε ΤΠοαπεῖς 1επιπῖογμπι { ερῖς αμα, ος Έπο Ρτεπ ΕΒιαεῦτε «ετεαππεὮ. Ιπεμῖε, Έτ εἶπι βοιτὸ 1 τεπαροσί εὸ αρρι- 



5δ ΡΙΝΏΌΑΕΚΕΤΙ 
Ἠβεαε Α{σοβοΗςΣ, ἁ οεττάπιοη {πηῖτατί Βιοτιητ. ἵπτος αἷϊος ρε Οἶσαις- 

τί Π]μς ςαρί11ο ἴαπι ε2ΠΗ5, ΠΟΠ ἵαππεω απποίας, βαάΐαπα Ίπςτε ης εβ : απατο 

αεἶ[μαα Γωουίς Τεπιαϊαάίδιις πια]ίείοις, Ἡ ετἶπα ευπα Ζεῖςη» ὃς Οαἶαῖα Έοτεα 

η]ος {αρεταβες,οπαπίδας αἀπιϊταειοπϊ Εαίτ:δς {ς ρτοῦτο {6 ἱδεταυῖτ, 
ἴτα πος 

εκ {ρεεϊορ[εά οχρετίεπεῖα αια[ί5 ααί{απε Πε ΙμάἸκαπάυπι. 

αἳ Ρίο ος)». Ομᾶ ἆετε γὶάε αυοά ἵπ Ώαης γοςεῖα θΠποταιΙπιμ» βτοριε 2. 

οο]. 1. Οὰ.τ. μᾷ) τὸ ταχύπο]μον δες. ταχυτᾶτ Σ)λοτ-ρτοπαη. ο. 

ἔτος ἐγὼ. Ἐχί(εππατ Ατεήης σε εΠε Ἐτριπί βαἅππι Ιπστεάϊεπεῖς νες- 

τα: [εὰ ρυτεπι ερτεάἰεηείς ροτἠς δζ ὰ γὶἑτοτία «οτοΏαπα τερο(εεπής.(α]-- 

{ας 15 τατιοπίθη5» αμας {αρετῖας ΊΏ γικῶγ Φοέωον ατα]. Βτευίς θασοπε; δε 

οοπεῖ{α ε ας οτατίο :΄ αυαπι Πς ἀεείατο, ἔγὼ ο) ἁπηζεῦτε » ὗτος 61Ω Ἡ) τοῖος 

παλωτᾶτι ὧον ἐδειώσαδε. αἱ χεΐεες δὲ µε ἴσει Ὑάγουται τῇ δὲ Ἠπορος φέρρυμα. Ῥοΐ ὅτο 

ἐγὼ, πη]ἶπι «οπασηα {επρεπάμπι ἀπάίςο » {εά εοπἰαπσεπάπα ταχυτᾶπ ὃς 

ἀετϊροπάυπα οἶομ. Ίτα {επίας ]οςῖ εἶατας επε αιί δαίς Παστεπυ5 οδίευση»: 

πὶβ Πο εοπβτιας χεῖρες ὃ καὶ ἧτο ἴσον ταλυτὰπ. Ἆος ε{ξ» 5η ΠηΗ5 πηαηΙύμς ϱὂν 

οωγάΐε γα] εο φ21 εε/εγ]/ᾳ{ε- κα 

φύθται δὲ Ἠας {απε ετίαπι Ἑτσίηϊ, πομ ροξιΦ γετρα» ᾱ. ἆ. ϱοἰμσεύασῳ εκ 

-Ε4πο εαρῖῖο πε ἰ1εβε αἨηπο[ώη : {εά ετηιες ἀΓΑΣΕΊΗ ΊΠΕΗΕΗΡΗΣΗΤ. ΝΑΠΡ όν 

-εαπὴ ΡΥάΦΕΥ Φέ4ΣεΠ (μαλάος με ᾖογενεὶ Α1.τε Πα[ΕΗΠΗ. Ηῖς ατάπρίτυς ουᾶ- 

8ἱο ρΏγβςα ἆε εαπίάε αε αἩα ψάε Απήβος. |. 2. Ηίβοτ. απίπι. ς. 11. ὃς 

Ἡδ., 5. ἆε (επετας. ς. ᾱ- ἵζεπις. 1. Τταπσέευτὶ ετίαπα Ῥοβυπε ας νερά αἆ 

εο5 ααὶ πιεπεα. πε {επες ο) σαι γέροντες: δε αι γέερτα Ἡ γοώ, σάρχα αἲ ἡ- 

βῶσαν φέρουσι. Μεησειη [2η1{ε,εογρΗς αἱ ἱπεηίε ῥαδεηε. Ὑἱὰε Ἐταίτ, 1π ΟΠ]- 

Παά. ΕΜ 1. 
δαμὰ. οἱσηίῆεαι εαπ]είεπι αΠίε αηπος ποπ τατὸ ἀεείάετε: αποά δε εκ- 

Φφετίεηεία Ρτοβας: επἶης «απ{α {μΏε ν{ε]ισο » πιοτρης γεπεππεης» ἶμεςγε- 

πετεᾶ » Πιζετος. Φεᾷ Ῥίητα {μπι ὰ ΡΗΥΠΕί Ρετεπάα. Ῥοβτεπιὸ πποπεβο 
4ιδειοετὶ αρρΊἸεβίοπεπι Ὠιήίης εχεπαρ]ῃ1 : σιο ποπ {ήβει ορις πΙβ ἵπημε- 
{ο γο]μίδεε Ῥ{θυπαίάεπι ᾳµοσιε οἶπι ἵπ Ἆος «ετίαππεη ἀείςεπάετες», ἴαπι 
«απυτα {Πε απππι Έπιεᾳ ποπάαπα ἠπ[οπαϊβεε : ὃτ εσρεξδεαεῖοπΏεπι {ρε- 
Θατοσασα {αροταῖς, αυί Ιπάϊεαραπε Ἀππς ατἴατε ἴαπι Ῥτοιεξξίοτοπα οκ ὔ- 

φΗᾗ5»Ώοη ἆοτς αμηήοσίοις ατλ]οεις ξοττίοτεπι. 9εά νε {αᾶς Ρετίομίο Ἐτ- 

ρίωυς. πορι]ε τις εε[ετίτατίς {ρεςίπιεν ἱπορίπατυπι εώλάϊς: ας ὃς Ὦ {αυσαΐς ρτα- 

«ει {ρεῖα Βτοπιὲ ἴ απαἀτ]ρίς {ο σεῇῃε. | 



ο. ο ο νανν αλά δοι 
Ι«ΣΟ-ΑΥΤΟΩ ΨΑΥΜΙΔΙ, 
. , τοσο 

πθείσπῳ » ἁπήμ, 
Ἀ κέλητ. 

ΕΙΔΟΣ. Ε. 

ΕΙΡΕΜ ΡςΕΑΥΜΤΙΤΌΙ, 
ς Οσα ἀῖρίς, γεβὶεπίο Μυία- 

-τἳ ἃς «εἶειο γιόχο- 
ΣίΠα αἄερτο. 

ΟΡΕ. Υ. 

Απο νιμΕΝ ον λε 

Ὦ Ακάίωκμη Εγέβ]εκ οἱζογία Ρ [αραιά , ή ογοδεν 82. 
Ο [γηβίααε υἱέζογ εβα[ε εε[ετε γη ανά, 6’ να γί- 

60: ωπάε ῥατγια ὅ ΡατερΗ δα; Ρερετή Εἰογίατν : εφπε ζμἱε 
{λσγάξη» έγδα Τ}εος ος [άεγή βοπογ ή. Ρο[εα βγεεες ομέ 

Ὅ 9 εΓΕ Ργο (αγία, «5 Ρ[αμπί δὲ [α[ἱοίκαε, 
παράφρασις, 

Ο. ΟαπιασίρΏ ραΐας, Οςεαπὶ 
Ἠ]ια αεοἴρεαπίσιο Ἠ]ασὶ Ἆος 
ἁπ]εε επεσνη(ῃ εἰ(αταπα νῖτ- 
εὐζασι,απατασα {ρεοίπάπα 1ῃ 
ΌὈδαιρῆς εάαπτωτ, ὃς «ΟΣΟ- 
ατα οσξ ν]άοτδας ετί- 
ὃπαπεας, Οπίας ἆοηὶ εδ 
4πτδος εβ Ῥίασπιίς, τε Ππιι- 
ἀατί γεβίεπ]ο ρταεἱατὸ σεβ», 
απ εσααι γεὂσπῃ ρορα]ο ἔτε- 
σπεηΏ αἰεπάο αοεοπμαϊοάσπι 
ἅπα: γίτεατε ἀεξθταης ὃς απι- 
Ῥ]Πεαπς, {ες ἁποάεεῖτα Ώεο- 
ΣΏβα ατας έεβίς ἆιερας Ώοπο- 
χαυῖςτ ς οδίατς πιπίτοσαπι 
Ῥομπι {πεηβεῆς, δε ρετ ἁῑες 
ΌυΊωφπε αρίταείς απλάεὶσίς, 
πηυ]ατί «πττα, ὃς εσαο εείετε, 
αυ] νηῖεο ἔταπο τεσίτασ:ας εἷ- 
δἱ σ]οτῖαπι εχἰπῃατη,ρατια νἰ- 
ἀῑοτία ,ρτουτ ᾳποάρίαϊι ἆο- 
Ώατίαπι ἀῑεαπῖς,ξεείτααε νε ε 
{πο, ῥατεῖς ποπηςη ἃ ῥεῶ σος 
Ρἱοπιπατετας , ὃς οἰαϊτατϊς, 
Ἅσασι ΠδΠἱωσο]επάαπι τάζεης 
Ἰα[ζαυσατας,ροβα πᾶ ἃ γτασα- 

ο ἀβπίςο]πα ἔπετατ γαβαία. 

. ΄ 

«ΡΟΗ. α. Κώλ. 19ο 

ορ ο ρε αμλον ρε Χ) : 

ςὐφαΡῶν «ωτογ γλυκάν, 
τῶν Ολυμπία 
Ώκεαγξ θυγατερ 

χας ὅις 7ελάνει» 
3 ΄ 3 3 ΄ ά 

ακαμαωτοποςὺς τ΄ απίώα, δὲ- 
χευ, 

Ψαυμικίος τε δώρα. 
Γή ΔΝ ΔΝ ΄ 3/, 

ο” το) σολ πολη αὔξων 

Καμαείνα λασᾷ όφογ» 
ΔΝ ν] ΄ 

βωµες εξ διδυ- 
-µως Ἐγέραρεν ἔορ- 

τά - 
πας Θεών, κεγίσα]ς 

ω ΄ 3 

ὧπο βεθυσως, ἀξθλων τε 
σεμ- 

” ” ο δ 

πα ναοί α{ήλλαις, 
ε/ « ΄ 

ἐπποίςς Ἠμιοοςτε» μο]αμ- 

πυρί- 
Χο κ ὦ 

α τε το Ὁ χῶοος 
ελ ΄ ”/ Ν 
16ο’ γικήσας αὐέθηχε' καὶ 
αΙ “9 ο να: Ἂ 

οὗ παπερ Ακρων ἐκαρυζε, κ) 
ν 

αφ γέρΚοΥ Ἔφραρ. 

μεπίφρασς, 

Ιώ η γΙΥΕΗΣΗΜΗ, ὂν 
«ΟΥΟΡΑΥΗ ᾖογεῖη (άμοης 
κά [μπε ἵπ Οὐγπιρία» 
ὁ ῥδα ΟΙ ΩΥ4ε δὶ- 
{αγὲ ϱὔλη γεβί/ 11Η) 
{πάς [εβ Ρο((ῥ αεωρε, 
Σ109 ΕΠΑ {οηαν {ή 
«Ζ411 ΕΜΗΖΑΣΕΤΣ απυρ{/- 
«πε ὁ αρα ῥόρα/ 
71η, αγ [όν σεση- 
ο βρησγΜΙΣ {1 Ώεο-- 
ΖΗ71 64 αχ δοµς 
{2Η1οαΣ10η/ό1» , {η 0- 
ωμά, Φῤησηρ ἀἱργμηε 
εεταΗΗΣΗΡ,εφηὖ 111- 

4 »ὁ' νεο [γαπο. Τὶ- 
Ὅ γετὸ ἆρῶρ ΡΗ/«ΥΗΗΣ 
γ{άογ ἀιρσμίΣ » ν [μη 
ΡΑ27εΏ; ΑΕΤΟΆΡΊΗ βγ490- 
36 γοες ΡΥΟΡΗΗΕΙ:Η2, 
ὁ παρε πάσα {6- 
ἀείῆ. 

λ4 



ο ΡΙνΝρα πε 
τῷ ἀνῷ.Ο μας δής εε]εῦται Υάοσίας.ετς» {μάς ΠΗΤΠΕΓΟ 1.Τεθείσσω Ίος ε[εσιγκι 

Φαάγήασο. 3. ἀπίωῃ εΗ7χΩ ΤΜΙαγ). Ομ ΕΗέ ἵππεπεος Α/θηάος αωήάαπι, αι 
εὖπι εετζατεπε εαηεάπη εραῖς η Οἰγπιρή», ρείπιὰς πηπ]ας Πμηκίες {εὰ ἀεβῃς ἰ]ε 
1πος Οἰγπιρίαε δο. 3’ εεἶετε: ἆς απο ἁδχηπι Οὖα Ρείπια. Αηποῖαητ {5]ο-- 
µα Ἡαπε Οάαπι πο ΠΗΠς Γαρείταπα 1Ώ ἐφαφίοις σπα αἶῆς ΡΙπάσατιςϊς: ὃς οἶπι 
εαΐεατ εροἆο {αέχυπα ε[ενε ἁπζητατίητ ποπ ζβε-πε Ῥιμόαε], Ψοτὺτι Ὀιάγ- 
πιμς,δτ 1ρία ρΏτας 1ρβις επίπεμηξ εῇς, Νες ἁπδίπα αιίπτεροπῖ ἆερεαε γοςχ 
ἔσωσὸς Ίοςο σροφὴ β. 

ὑψηλαν αῄσταν, Ίος ε{ὲ. ᾧ Καμκείνα θύγτες ΩπεαγΏ, δέχε Φφαιδρῷ Φξ]σωπῳ σἡ- 
σον ὕμωον, ὃς 6ξι γλυκὺ «β2ος  ὑψηλῶν αῤετῶν, ) τῶν οεραίων Ἡ ὁν Ολυμπία», κ 
δῶσον ἕ του] χάνεις Ὑαδμιδος ἔγεχα, οὐ γικήσαντος ἀπίωῃ πύδαι ἀκοπιάςῳ. Ἐῑὶ αὐτεπα εχ- 
οτάίαπι ρες αρο[ΐτορΏεῃ αἆ (απιατίπατα Ρα]αάσπι, ὰ αὖα ἀεποπαίπατα εβ ντος 
6 απιαήραις σπα Παρεσίοτί Ὁάα ἀϊκίπχμς. Αηποζαι {ε]οίίοι Ἆος τεζοτεπά πα 
αἆ Ατειβιήαπι οκ Αττοπιοπίς {επεεπεῖα, αὔαπα τερτοδατ; 

ἄρτον γλυκωὀ. Μεταρμοτίοὸ {παπα εποοπηητη {πες []ἱσῖε : ὃς ρε ἄωτον Ἱητο]{ι- 
σε καρπὺ [γμᾶμ. Ἐτεπίπα επεοπαϊπα Εεμόχιις εβ απί ἐτε Όεπε σε[ῖα ρετεῖρ- 
εατ.Οαἱ παόλας ε[ζγλυκυς ἀμίείς 5 ὰ απίδης ρετοίρίει: αιαπἀοαζάσπα γττυτς 
Ἱαπάστα πΙμ11 εξ Ἱαςυπάτας. 

τών Ολυμπία. Ἠς οτΏεμ]ας ε[ῖ τεβετερᾶιις αἆ εεραίων. ΠΙδαιιάϊτο ὤτων. έβ- 
ας εἰΗρβς ρταροβ τοπ] ὦ απῖς Ολυµαοία. 
Όκεωνξ δύρατερ. Ῥα]ιάεπι ἅαῃς γοζαε «σεαηί βῄιατι Ρε ρτοίορορααπῃ. Οπίά 

Βυιήος οπιΏες ζοητέ(αιις Ῥηταπε οτῖτί οῦ Όςεαπο. : 
σθὶς γδ μυείαι εἰ ταγύσρυξοι Ωκεανδες. 

«πεποτε Πε[οάο, Οποἆ ειµη ροδεῖς {επες Ῥ]ατο 1ω Ῥῃσά,{εά ]. ς«.2.Μειςος, 
αὉ ΑπζοτεΙς τεζε]Πτητ, Πας ἆς Ππυίοτιαι οτῖσίης γίάετ, Μειςοτ.ς, 1 3. αριὰ 
Ατηκοτείεπα. 

γελαχε.ΡΙπάατῖσα ΥΟΣΧ γελανηε, Ἡ.ς. ἑλαρες, φαιςδοὺς, 29ῶγ, ὰ νοτρο γελάω. Άίαπι Π- 
Ἱσπτας τ{ῃ ἀεπιοπβτατιτ. Τε Εὶς γοςῖθις ἀχαμκαρτόπκς, Φέκευ, ἀῑ όλα Τη αρειϊοτ]- 
δες Οά:ς, σαι 

απίώα. ος. ρτο ἀσίωνε. Ἐ[ξαιεεπα αιι]λοτς οςΠο[αβς ἀπίω, αγ μια ἐξ ἡμιό- 29 ζευχθυ. δῖὰας ἅμαξων εχροπῖε. ΡΟ 
τεῖγ σαν. ου. Ρτο πω σίω. λος Ε{Ι ὅτι, ὁμιώνυμόν σοι πόλιν θυέάζων πολυαβθρώ- 

πον σα} τὸσ εξ ὃν Ἠλιδ βωμες ὠσύμες μενίσεις βεθι 6 

Θεό). Γαπάαε Ῥ{αυπήᾶξ ὰ ἀεσοτε, σι ας αμ]ιος οϐ Ραττίς, (πα χ λαεσρόφογ,Ώος εξ πολυανὂρωπο ΡορΗ/0/411 γοεσγ πατα Ἱποο]ατῇ τιν] τι] εἴμ]εατος νι βῆε. 
Εωμὲς στ. Γαυ9 εἰμ{άεπῃ ὰ ευτο τεβρΙοπίδ:ο πι εχ ΟΙυπιριοηίεατηπα πιοτε 

αἆ {εκ ἁμοάςεσίπι ο. 4ἴας βοτα ξοσῖε. ολόύμες ατας-ἆ]ςῖς, αιία βµσυ]α αᾶς 
ἀμοδής 5 ἁκατα: γταπε αγά θςἹλο[ίαβοῃ τεξοτε Ἡοχοάοτιις: ρΗπια εξ οοη/{εστατα Τουί δὲ Νερεμπο.2.Ἱπποπί ἃξ Μιπετια.. 3. Μετειτ]ο ας Αροϊμηής 
4.Οταἲ]ς ὃτ Ῥαεε]ο. 5. Ώἶαπα δε Δ]ρλςεο.6.ΦατμγΏο δε μή Οποπιση ἀμο- 
ἀεοίπα {ατιας Εοςῖε Ηετεπ]ε»,ᾳπαπάο ἵπβ]ει]ε ΟΙγπιρίανετεβονε Γεὶσἰπῖς. θες ς ./ λ , ι Ῥεεαρε,. Άοτ.1. ἔγέραεε ὰ εΏο γραφω τὸ κοσμιέώντιως, Ὦ σας 

ἳ : ζ : το λος κκωι 1)2εΥο σρυπᾶ τος 2 γι]σατα Ἰεχίσα.. 5 : εε βέβυη' 

/ ον ης 5 ώ ν. 
νσαις εκοσιήσεν ϱ) πολ εορτώό ν 

.. 



ος ΥΜ2 ο Εν. , 9ἳ 
πεμσῇαμέροι. Ώος εἲξ πέντε ἡμερῶν. ἵδαπι σπίπαιε ἀῑερις ἀλωγίσματα Ρεεβςίε- 

Ῥολοτυτιν πάεςΙπιο,ἁποάεςίπιο, ἀεςίπιο εετείο. ἀθείπιο αματεο; δς ἀεείπιο αυἵἡ- 
εο.Ώ]α γετὸ ἀοείπιο {εχεο Ἠεἱ]αποάϊσα ἂε νὶοσίρας ῥτοπμαιίαροης, 

ἔππος. Ὠλεῖεἕσπεις αιιοὰ τεδρίπαῳ η εἰτα]ο: ἡμόνις αποά ἀπίων ( απῖ επς- 
τας πιπ]ατίς 57. Οὗγπηρ. 1η γίαπα γεπῖς, ὃς 89. ἀε[ῇτ, νῖ τοξεταπζ ώνος ) μο- 
γαμπυκίᾳ τε, Τ)]οῖτ αποά κέλητ, Εῑ ἵτασες, Υέ εὔπι δεβομα[τε ἀοεςς 1ιοχίεο 
ΡΙπάδτϊοππι,ργαμπυκία ροξε.γοςαὈ.αποἆ µογογάλιγοῦ ἱπτοσρσοταξας οεᾖο[ισίτες 

11/3 [γάμμΏ ἠαύεηο. ΕΧ μόνος ὃτ ἀμπυξνωνα]τεῦτε εαρτεῖς τεάιπσπἶαπα αυτο δε 
Εοπωπαί νατιερατυπα. Ὑπάς πιεταρβοτίοὺ αἆ εαποτησπι οςπαπηεηευσα εἴετταμ- 
{Πατυπα. Ἐε αποπῖαπι «εἰες,πμάης ε{ξ εσας, {οἰόφπε Πῃασπο ΕκοσΠατς”» µοναµ-- 

πυκίαν εαυαπι Ππσαΐοτεπι Πᾶς αρρεί]ας Ῥιπάατω». ΗοπιεζΗ5 χύσαµπυκαι Ίσαυςε 
ολα εύσος χαλῤὼς οἵπαϊος ἁῑκίε. μονο ο 

τν ὃ κὼθὸς. ποὺ εἰῖ σοὶ ὃ χαλίω εδέαν ὁ γικήσας τῇ ἑαυτὸ 12 ὁμπήσατο, Ε]ς τν 

Ώου.ρτο οοπιπᾳ. σο), ΑΠ: γμκήρας εΠΗρῃς εΏῖ ατηουῇ ὁ. Νες «ατοῖ επΙρΙΑΠ σὸά- 
γέδηκεε ατα σἱοσίατα γἱοχοσία Ῥ{αυπηίάϊς ααιὲ Ιπβρπεπι ας ἁπταὈ]]επι ἔοτε 11- 
πιάταταυς ἀοπατίαπα αἨΏσπο ἵπ εεπηρ]ο ΠΗρεπίπαι, . 

3, ἔνπατέ «ΒΑ εἰρίεῖε αὰ Ηεἱ]αποάιεασιπα πιοσεπη, αἡ ηέτοτεπι ρτοε]απιαητες 
Ρετ ρτεσοποπι, ρίαπα,δε Ῥατεηεεδ»δε Ρα τ]απα ποπήπαηπι εχρήπηεῦασς. 

ἔχάρυξε. Ώος. ρτο ἐκάρυόε. δε ος ρτο καρυλθίώα, ἔποίησε, Ίοῦ επίπη 1ρίε {πῑς 
Ριαεο»{εἆ αμα γἰςἰεξεςῖε νε ρατες ὰ εαεοπε ποπαίπατετας, 8 

γέοικογ ἕφ εαν. ὼὶς αρρε]]ατ (αππαίπαπα ΥτΏεπη, Ώος εξ γεωςὶ ἱδρυρεσῳ. Τάσιε 
ἱροεικῶς. Ίνατα νε Φε]γο]ία δε ΤειοπΙας τεξετυπε, Οαπιασίπα ρτίσαΐεις αἁΠπεα- 
τα ε Οἴγπιριαάς 45. Ὠεϊπάεσ7. ὰ ὀγτδεμίαπής γα[τατα : δε εἴτοῖεετ 52. ὰ 
Ρ{αυπᾶε Ππίβουτατα » σμο τεπιροτς νἱβοτίαπι εβὶ αἀερεηςία Οἰγπιρής. Εῖς 
επλοπάαηάα ες Τσίς]πίο {εοίία: πατα [εάριπε 1ά (αάχασαι Οἰγπαρίδάς σε.εἶτι 
Πε {οπρεπάμπι σβ. ὀγδηκόση δευτέρα. Ώε Οαππαίπα νὶὰε Τβυςγάάεπα Π0. 6. 
{15 ἀπήαπα, - 

, 9 , . ' ; ποαραθρασϱ. ἂΡΤΙςΡ. Ἅ«άδλε {9ο ΕΕταθρᾷσε. 

7εΨΕΥ/ΗΡ4ΓΕ ΟεΜοΡά όν 
Ρε]ορί αὐ α/ια)/1ά [ᾳε]- 
ομῤ”.,ό γΥδῷ εὔ/2ΥΗαΣγΩΕ 
Ραζή ο εε[εύγας ἵπεπης 
απέξησι ρα {η ιό, 

Δ 3 . .) 

ἔκων οἳ Οἴγομάν , καὶ 
3 [ά 

ΣΠέλοπος παθ᾽ ουηροατων 

ο μιῶν ὢ πολι- 
΄ Ν ο Ἡν ο 

αοχε Παλλας, «εῖ- 
} 34 « Ν 

δε μὸρ ἆλσος ἄγγοῦ, 

Ῥταίετεα εἶπι εχ Εμάς, 1κ- 
εὐηάα Όεποπιαί ὃς Ρε]ορίς 
Ἠλτίοπς τεπετίις εΏ ὁ Όαπι- 
σης ντδῖς Ώεα τατε]ατῖς ΜΙ-- 
πετας, (απέκαπι ταση Ἱπουτη 
εεἰεὈταιῖε, ΒαΙάπις; Οαοὔ, 
δὲ απιασίπαση ραϊαάεπι, νε- 
πεταπάό{ᾳ; εβπα]ες, ρετ απος 
]αῦεως Ηϊρρατίς οἰπίσατετη ἵτ-- 
τ1σας,δ: Ίσπα ἄεροττατ, νπάς 
εχεείίαταπα ὃς παβίπαπι «ῑᾷ 
πιυ]ατπάο Οαπιδεῖησις {ὰ εἷ]ὸ 
εοποριησ!τασ:αῦ Ἱπορία ν]άε- 
σετ σ]οτία {ας εἶπος 1π Ια- 
εεπι {πα γιπατς, (Η[ασαπερτα - 
59 ἆποεῃςιαἆ ᾳἩς εαρείεη- 

τὸ Τεόγοποταεόν τε Ωαγο), ἔγ- 

αώδίαν τε λίαν, 
καὶ σερὲς ὀχετὲς» Τα- 
σαρις οἴση ἆρδει σρατὸ 
κολλᾷ τε στις; - 
Υ δελαμων ταχέως 

νΨγι2Υ ἄλσος, 

ὧθ' ἀμηχανίαι ἄ)ων ἔς φάος 

Ο281, ραΣ7Ιάπιᾷ με ϱ4- 
εί, εὖν γεμεγαμάος ζ- 

παΐσο, (π]δη Ἠρβαγμτί- 
ζ45 ΕΧΕΤΩΣΗ1Η » αἰσ]ησ1- 
Φάσο αδιηή ἆομαο- 
ΤΗ εΕΙΟΥΙΣΕΙ αἰέαη {1]- 
μα Α εοη/1ῇ [ποβία 
ὤμερης {ἵπ πει ᾖΗΠς - 

Μ ἡὐ 



αν 

92. 
ἅἆα πυ]Ἡ Ἰαδοτῖ, πα ῖς (πρεῖ- 
Ῥὰς ρερετεῖτ 51411 ἆεπῃ εἰ αι 
πττευτξτη 1ο εειταη]ίΏθ ἐχεί- 
εεῖ.͵]α8οἵ εβ εχαπτ]ἅάας {ππι-- 
Ρτά[α σε ο πα αν 

" απίεα σᾶ {πεβ δε ἀε[τοίοῖτ 
ΡεηεαἩ , {αρετετατ:αἀεὸ τε- 

ΡΙΝΡΑΠΙ 
τέγφε οῶμον ἀσῶν. 
3 5.8 5 αν / 

αιει οἱ ἄμφ αρεταισ σεγος 

θιπα- 
΄ ΄ . 

νά τε µάρναται, σθὲς 
2) / /. «227 χι7οώῳ κεκαλυμμέγογ" 
ολ» Ν 

εὖ Ὁ ἔλοντες, σοφοὶ, ὶ πολί- 

ΡόΡΗΗΗΗ ΟΙ ΗΗ. δΊΗΡεν. 
4Η7Ε7ΥΡ70 γΗΗΣ105 Ἰα- 
ῥο ὦ' [μηρε δη. 
ςΤαΠ{άμεγ/μ ορ” ρε- 
Ζ1Ω19 Σε. Τοξί ἆμ- 
261 εο ηροζες, [αβίεησες τά οτία. { 

Ροτίαῖα Ὃ τας ΠΠΠΠΙΟΡΕΤε ᾿ .. ο ο ρ 

εχρεπτα, οιαίδης {αρίξε γιάς- εσ]α ααερι» νεῇ ΠΡ εβε- 
Ῥατα; : απᾶ ἆοᾳα1 ἆεπι απίεάπα πε γουί βεεοίηρος, {ρίεηΏς εχΏππατητ ὁ γη]σο απὶ εοπβἵ1ὰ. 
Πιοςεία, ὃς Εαξξα επεπτα πο Ώταγ. 

” να » 

παις ἐδοζαν ἐμμὸν. 

ἵκῷ Φε. Ἰναιται αλά ἔεσεηῖε Ῥ(ουπηΐς ες Εῑάςε ἵπ ραττίαπα τεµεσίας, Ἄδεπιρε 1π: 
Τεοδρατήος ϱτάσυπα ΠηΠς. ἱκώγ. ραττῖς. Αοτ. 2.αξχ. ἵκο , αὖ ἴκω 

Οὐομά». Ῥεηρηταβάοὸ Οἰγπιρίαπα {ει Ῥήαπι »ας ρτοίπὰε Εἰάεπι {ει Ρε]ο--. 
Ροπασ{απα Ιπεε]]Ησ]ε. Νάπα πας τερῖο Πε Οεποπαα!ί, αιο ἀειήέτο Ῥε]ορς 19ί 
εσπαπήε, ὃς {ερι]εις εξ. . ε 
ὀυηράτωγ. Ροξΐε, νος εοπᾶροῇεα εκ εὖ. Ῥεπα ἃς ἠρᾳτὸς, Ρίο ξρατὸς: ὃς ἶνος τυτ- 

{ας ρτο ἔρσος αἩ ἐρέω. Ῥεεμιτῖε ας νοκ ΟΙ. 6. ἃτ Ῥνήι, ο. δῖς Ἐἰάσπα γο- 
εαῖ οὔβµες ὀνηράτες ηος ε{ε ὁπιδυιωτὲς: συια Πίο νιπεσις οπρίαηΏξ ΟΠΩΠΕΣ» ΟΠ1- 
πἰρήίαιο γΙπεεπάϊ ἀεβάστωπα Βὶς εις Ἱπαϊεεε, αμσῤοτε Τη] 1ο. 9ὶς αἲἰ- - 
εεπιρσοία Ιοᾳιιατίς ἔπωνελδων  µᾷ υίκις ἀπὸ τῶν χαλῶν καὶ ἐπιθυμητῶν οἴκων Οἶνο-- 
Κάά κα) Τλοπες » Ῥλράυ ἄπὲ ὃ Ολυμπία,. - - 
ὠπολιάοχε. Νοκ εἲὲ ροξεῖσα πολιώολος {ει πολιοχος: ὃς ΡΟΙ «ΓΘΒΗ πολιξλοιτα! λε: 

ὃς σολι». δίς (αεμ[]ης ΜΙπετιᾶ γοςας Ρ1ηᾶ σι τοεῖῃος ἵπ [απιπιῖς νεθῖρις αχ-- 
εος. πολιῶλος Αδύσα γγζή Ρύα(2ε {ει εἰ ὅδος ΜΙπεγκ.Εἷας ἵῃ ΔεΓοΡοΗ Αιβεπίς ϱ0-- 
Ίεβοει: ἴσεπι αραιά ορατίαπος: ὅς ἆοεετ Ώος Ίοςο Ῥ]πάστιας εαΠάεμα αριά (ᾱ- 
πηοτίηαος ΕΗΠε επἶεασα, Ἠὶς ποταπάα ο]εθτα αροβτορίε, Ναπιαἆ Ρα]]αάεπε 
{ε εοπηετῆς.Ώε νοςε ἆλσος Οἆε 2. 

Φανον. Όαηυς εβ ϱαπιαήπα ντος Βιµίης, 8: πεειφρασικῶς » ἐγλὠείαγλίωναν 3β-- 
βείῖαε απιατίπαπη, ; τ 

σερρες ογεταὺς, ὀςβο]αβες ἁῑείε γεπεταπἆος αρρε[]ατῖ εαΠα]ος Ηιρραςίς,α ία 
εἶης αἰηςί Ρατ» ἀμ]εῖς, ρατς {αἷΐα εβ. Της [Ιπ]ης γετὸ,σιήο Βιής 1 ντῖ]έπα υτβῖδ. 
γίαπι, Ὑϊάς πηπα γεπεταπἆος «απαίες νοτατῖε, απία γεῖετες Βιι]ς ἁῑαίπιτα- 
εομα α,ππσεραπε. ώ 
ἔσταεις.Κεξετε Ἑτιε[ηῖης Ἠωπς ες σἰεῖῃ τη Ῥτορε (απιατίπατχ αυ 

εαητις είξ πιο αἶπςο, γε παιες Γεείρίαε: δε οτῖεης η πεπηοτο{ο ααοάαπη . 
51ο]: Υνδί Πρηα {εςαῦῖ Οαπιατίπα! αἆ αἀιβεῖα, εόαιιε ἵπ Πα ῖ πα ἀπαπῖσεωπε ἃ 
συο ἴπ γτβεαν ἁεροτίαπεις, ἔε νπάς {η γβηῃη εαρίπης ΟΙ Παέήης αὈιπάας εὔὰ Ποῖδης. Αείβατεῖνας τεές οἨσβεσηες- : : : ρΗεἴδις Α ος εετεπες δεἱλο]ίαβο, ἀῑοῖε Άμῃς ΕΗπμπῃ Πο ῦοτα ρίπρυεσν Έπουαι» νΏᾶς ἆλσι ῥτορτ]ὸ Ιητε]]οέξα εοπ{ἴσαππεας 9 - « ν ν : ο σον ὁ . 
στ. φάτν. [Ωξε]]ρς 7όλαονενε δε 1π Ρψτβή]ς γώρῳ σηδελ[ω θ)χάίῳ ερατόγ. Πηεἰάδε» 1π0μαπο» Οαπτατπραση Ῥορυ]απα. : : ο 

-. π τν ς ο ΄ - : -- 

«με . : λος ον πα ἵ ας ἔπΤερερν Ἕληδος περῥῶν οχημάτων Ουα:ς τὸ αλ” 
Ἀφγ ας Η{/ΠΑ76 αιςΙΕ» 6ηία Εἴαθος ΐ ᾗ ο ως μα καν αἲς 5314 παοςς ππαδίρης, ἤρης Πσηῖς αἱ αΦΠεία «οΠΙΜΗ 

ς 

λλὰ  οωκαά,ν.ς-.. 

ο να νο ΒΙΑ 



οὔσας ορ ο 
ευπευτ:δε {ς αἀρ]υείπατί γιάεπεας. οι δίοι; Δαλάµεις , Ἆος εβ ςαφαί, εανεροεὲ, 
ἁδροίοις οἶχκοις, Ἰὰαπι Φόλαµος ε{ὲ {ροπβ δε {ροπία οαδἰςυ[πα , ἃς ρᾳῖς ἆοπηιο: 
αἴαυε Πῖς Ῥες {γποςάοσᾶεη εοζα ἆοπιας ἰητε]Ηρεηάα. παχέωε γετὸ Ῥτο ῥᾳδίος 

"Βαμίάξ εε]επύσας Εαςϊξά! ὰ {αοίἩταεε ρεπάεξ. ὑψψιμεπος εἰὲ ὑψιλὸς αριἀ ροέταν, 
οπαῇ ὁφηλοὶ γέρα ἔχων Α/Σ1ΠΕΠΙΖΥΑ ᾖαδεητιἆλσοε αἲξξ πιοτοηγταϊςοὸ πιατετίαπι ρτο 
ἔοτπιο ἁῑςτς. Ἰδαπι ἆοπαης εσατροπῖδης ατα {γίπο ἀῑςῖ ροΏ μπε. ΜΗΠ ἄλσος . 
γε {γίπαπα αριιἀ ΤαΗπος ρτο σορῖα {µπαςλγε Ώυπα (ἱςετο αἲε, γζα ΤΕΓΗΙΗ πε 
({2ηήεΏΣΙάΥ 2Η εοπηβαταπάα εᾖ[. ας 

ἄπ᾽ ἀμενχαρίας, Ἠος εἰ κατάγων ὃὶ Φύμον τῶν Καμαςιγαίων ὧπ ἀἰρωγχαρίαι ἔς µηγα- 
γω. Ἀαπι Πασίμς Ἠς ποη {οἶὰπα εΦία Πσηα ἀίετε 1 (απιασίπαπη γε Ίπορες 
εοπϐ]] νε Ξεἀῑβεῖς εοπρατεηῖ » παατεσίαπι Παδεαπε: {εα επίθτω εξ ΡΗςοίης, 

νπάεγείεί απ εαπτ. 5εἆ ος νίάστατ Ατεείης τείεττε αἆ Ῥ{αυπαϊάςπα , οῖ {πα 
γἰότοτία Ἰαμάάδας Ιπεξ οΏεται {115 εἰπίδας,αἴοφαι παμ]]ο γ]ήας εἶατο ξβείποτε 
ποδΙρης : σα εκροβείο γἱάετας ποῦ πεοππποάα. Ἐε Πς εοπσµεπάυς ετ]ε 
Ίσεις ὠείςει ὦ ἄλσος ὧγνὸ τὸ τεογ, δες. Υίαιε ο απ ἀμρχανίας αγωγ. 

ει σι Ἕς ος εἶἰεςξ 3 πόνος, Ἅ)ἡ δυποὺη δν ων ορετῶ; ὧει αλωγίζεται πεὺς το όπι- 

αήθλυον Έρρργ, Φεητεητία αμα. Πσηϊβεαε τες ρταε]ατῖς δε ἀΠβιειβδις «οπ/ε- 
αποπάϊ ορης εΠε εροτε » ὃς ἱπαρεπία. Έτ εετεὸ 11 {πρ ππασπο γή ᾖαῤογε (ε- 
ἄτρ Ίογεα/έθης. Ἐε τη ἀρετὸ ἰδ ρῶτα Θεε) Φευπάξειδη Έρηκω Αδοίατο. Ας εἶπι Πε 
ἀλβιεῖ]ε ἵω Ογπηρής Υπεετο,ορας εἰξ {ππυπια Ἰαδοτῖς το]εταπεία » πεσπε ποπ 
{μππρείδις αἆ Ιμόστυπα {ρ]επάιἆμπι αρροταξιπι. Οµοὰ γέσαπισαε Ῥ{αμπιῖς αᾱ- 
Βουΐε: Ώθπι ὃς 1η Ιαδοσίοης {ε εξετεμῖς, δὲ εαπο «εἶετες, {ησαίες, ὃς ταμίας 
ὥΠσεπτες αἷῖε. 

ον 5 ο. ΄ σον , ο. 5 τα 
εὖ Ὁ ἔχουτες. Έος εἴὶ εὖ αράξαντες ὃ κὠὶ ὀπιτυχόγτες τὴς αρετῆς , ποῖς απολίτας 

«Φχοὺσ σοφό. Ίναπι γηῖσις τες πιεείσας {πεεεβα. ἨΝοαπι αποά Ῥεῃε ἑαμοιέτ- 
οὓς σεαπα ο , ιἆ τεᾶο εοπβ 1ο {ήεερειτα ρυταπε: δὲ {εες. Αίταππεη Πο: 
τατὸ αεςίά]ξ νε αυοά πε εοπβ]ίο {ήεερεμπη εβ,Ῥεπε εεάατ,δε εοπιτὰ, 

κφσωῤῳ κεχαλυμεδρον. Τα 6επετε ἀῑαὶ Ῥοτεβ ἂε απομῖ5 ορετε Ρετίσπ]οίο: 
{οάταπιεΏ Ρεςυ]ασίεες τείρίειε αἆ εεσταπιετ Οἰγπωρίσμπα, Άδομ {οἶάπηα οηίπι 1η. 
εο νἱέτοσ]ας Ππις εβ οὈίευτις., {εὰ ετίσπα εβ Ρεσίεσ]οίς Ρ]επυπι ορις αἶες. 
κατα {π Για ζἷο εππ]εῖ «εσίαητες αΏτε ν]έχοτίαπι Ῥειῖεσμπε, νε] ἵαῦοτο Εαεΐκεα-- 

εεσνεὶ πιεβοτῖδιις {Ιοςμπαεητες. 

- 

Γ ’ . , σπα ρῶθροισις, ἔσωσ. κὠλ. 18. Αεταφρασί». 

α τν . ε » ”» 
-- ᾗ 

σε αἆ ες Ὥε(οῦ-. σωπρ ὑψερὺς 7εῦ, ΦΥ µ420Υ » οἲα ες 1 
είπατοτ [η ” ΄ τ οκ νωρ - ος ΠΕΤΕΡ ΦΒΙ Κρόγόν τεγαίων λόφο, αἶεν ηηδίό ΙΗβΙ7ΕΥ» 

οπΗπεςῖΏ οπιπῖ ρετεμ]ο ον ν ο ος Γρ 11 - σπεεῖς., απά Γαρτα πμόςςΙπ Των τ ΑλΦΕοΥ τομ ση Ἶ 
Ἡ 5 τν ς νο 7, ζ τ- εαΐο Ἡαβστας. ὃς Οτοπίαπι ἐνρυ ῥέουτα » ἰδο.” ο)» ῥομογά/ήμε Α- 

- » . Ν ., Ν . ; πο Ἰποοῖῖς, Βαν]άπιφπε ὁν τε σεμφὸ} αὐπθοῦ» ΡΑΕΗΗΙ ζατὲ πεηζετη ων Ν Ξ κ τς ς ον ο 7 :]ρ. .. εππα ἰατὲ Ώπεπιεπι ο ἑκέτας σένεν ἔρχέμαε .Δύς Π4αήπιφηε ΤΕΡΕΤΑΟΗΕ 
αὔπιστε νΏΆ εἄπεατας ες ρόι τς αΏάγΩή [1ρίεχ σ1ό: 

τεβεταδῖίς αΏίχηπι ἃρηθ- λώα ἳ Μ 1 
. 

. 



α 

9 4- 
τας: εἰθίαπε {αρρίιεο, γ- 
ἀῑς πιοάπ]αης αοῖ]ς {παπί 
Ππιόηπε εαΏτά Ρτεσες «οἩ- 
αἱρίεης,ντ παπο Ύτύεπη (4- 
πιατίηαπη σεπετο[ῖς ΕΟΓΕΙΊΠΙ 
γίτοταπα 4αξᾷς, οῦ ασ δε- 
Ώε απάϊαξ , οσΠες: τῖαυςε ει 
Ῥίαυπιί Οἰγπιρίοπίεε ρτα- 
Βαητ]/ϊχαιῖς εαπὶς σαιἀεης, 
Ἱετα ὃς Ιαεππάα ζελεβεοις 
Επατῖς,αα ες Β]1]ς ααητὶ- 
δας αἆ ἄπεπι γίατε γίτα ςο- 
πτετῃτ. ΤΠ απτεπιατ-- 
σιππεστάσα ΠΡ της Εοττῃ- 
πα ρταβαητία. Παρρεάίταε, 
σπα εα εἴενι τας [{οτεῖ πιε- 
ΣΙτὸ αεαυ]οίσας. Ἐε εεττὸ {- 
απῖδνετα, {πας αησει ἆὶ- 
η{ήας, ροΠείτοπε ρτα(επ- 
Ώππι Ίπεετεα εοπῖεητας Β{- 

τσ νΡδΕΤ 
ο 3 39 ον 

απυώωγ ϱ) ἄυλοιον 
ος ΄ 

απήσων πολη οὐκ- 

Ίοβίαισ παγε Άλυποις 

αλλευ" σὲ τ Ο0- 
λυμπιόνικε » Ποσει- 

4 ο 

δυυίοισιν ἵσποις 

ὀπιτερπόμβρον, φέρει 2ὴ- 
ρας ἔυ- 

Δ 

ΦωοΥ ἐς πελευτα», 
ε. ον ς ΄ β 

υῶν Φαυμι παεισα Άθω}. 

ὄφ- 
3 3’ 

ἔντα ὃν εἰτις ὄλον 

θες ὁ,ἐξαρχέων κ; άδοσο. ὶ ο ο ατα 
οὐλογιαν «έεσισες ο» (4) 

μαστύ-- ας 
Δ 

ση Θεος βοέθτα. 

γοησ” Ιάδν (Όηαηε 
Σ1ύ4ρεΣΙΣΗ2Η5 γενν 
δεῖε μπε [ο7Ηµη γἱ- 
Ζο74/1 1.0 Ιαβγης 
οπές: ΥΣ04ε {4 ΟΙ7ηη- 

ῥίοπµε Νερέμπής ε- 
οπῷ σαμάεης, [εν /2- 
Φεόσαγεη Ἰάσα [με 
αά ῥπεα γίγα οᾖΙῇς ὅ 
2/47 4 βεπεῖδιρ.δ- 
Άη ΑΕ {ση 0 
{21η 4Ησε Ιλ εοΆσεή-- 

ἔ ροβεβιομέύης » ' 

1167 α1μεσεης, πε 

ϱ/ 4112 Ὄειν ἴεγε. 

. .- ος - ..- 1 

α τς Ιαμάεπα Ε1Πιάπιηας ποηεβαπα αάϊπησας, Εβήσίπτα ξαε]τοιταςϊς αξείφῖτ αἀεὸ νι εὐπαι ππος- 
τα[ῖς πετα πιοτταΐματη τετηπι Ηπαίτες {6 εοπεῖπεις ἆεῦεατ » 1Ρᾷ ααατεβάαπιπομ Άτντ Ώειας 
δα, 

Ηαβεπε εοώίσες σρ2φὴ β. γοτήτι τερο[ιὶ ἐπραὸς οπῖα γοτππα]]ε εί αιτο- 
τεπα Άος νο]μς, δε Ροί Πβτατίοτισα εστοτετα α[ιεος {εείρευπα ξαΠς. Ἰνές οὗ- 
ἔξατ αμδὰὶ ρας ε[ξ εοοσαπα παπαετιις » ὃς πιετταχη Ἠ]ς »6ιοά 1Π {ετορΏα ὃς αητῖ- 
Βτορᾶα Επίς,Ναπι πας {η Ἐροάο ἁποιία εβε πο εβπεεεβηπα απαπα παπα 1ὰ οοίετιατε {οἶΐεας εβ Ρἰπάατις.Ἑαάστη γετὸ εε]ᾶ ΙΏεοχάπωη εΠε πΙΏ] ργο[ίδετ. Χ . Ξ μ.ο : : 

σωτὴρ. Ερϊ]οσιι ρε ΡτεςαΠοπεπα» ζπα ἆπο ροβ]ατ : (ατποτίης, σἱοτίαπιὰ - {οτηταόίπε οἸηίητη: δε Ρ/ίαμπιίά1, 1 Ειιάής Ρεσ{επµεταπεῖ {α.Πιεῖτατεπι.Ἑε «οπᾷαξ Ώπε {επτεπεῖα εοπβετίε ερίµεεοτηπα σταµίηπη : παπι σωτὴρ αρρε[Ίατατ Τπρίτος, σα]. {οῇας ει εξ {εταατε Ξ ἀοΙαάς ὑψνερὲς εκ ὕψι αυοά {οπατ ([41βεΣ. δε γέρος ος ο εἰ εβ οὐ : τοτεῖὸ χο” εο[εη; {εο/εης. αὐῖα {ατα τα δα, οσο ο ππ ο 4 απο 1Η ρταοςζεπεῖρας Οἷἱς 5 44 :απία Ε]ό1ς εταε Βμαίιης γδὶ ετα Του σες- πα. ανα αάάαγ ΣΤΗ ῥοΆογης, ουῖα 181 ης πιετὶ-- 

γιάε Ἀγπιπηπα πρ ον» ας. τρ ο μες ρα. ο ν :/ Ε το ο ο ο... - Ανδος ον ἀμλάς. Ἠος. ο γλυκᾶ µέλει Λυσίῳ. απι σὗπῃ ἔτες Γπε λαμα 
πα, 1)οεα,ΡΒτγεία,δε Τωγάϊα, ἵπεοτ Ίος Ἐγαϊα 8 Πιουϊ πια. νε] οαίς ους 

] 

ἀϊεαπεις Ππσηΐς εδίατηπα 1η Ἐ να: ος ο ασ Ἠπα 1Π γατα ορᾶπιξ βππε. νε] αυία Οεκςί ήτα ον ντος : 
{πας πας αἱ ἑ Τγότα εαπι Ῥε]ορε γεΠείηης, αἲξ οεΏο]]α(]ος ν αὔήσων. Ε Ἡπηησῃ ρεεἰε]οηῖς ςαρηε:αιοά οεος, τος, νο ο 
σδλη τω Κα ο ὃοδοξί Ἂν ο ᾳ : ας Ὃ ἀἴσοσος, απίσων σε κοσµε» πζωδετ 

ο μαθσαν ουδξίαι αγ ραγαθημάτωγ., ) τύτων ὀνβαμιαν, Ίδατῃ Ἆας ἆπο «οἩ1- 

| 



σσ κ δα σε ν. ἵ-- 
Ῥἱεέχαπές Ώας γειδα» ἐνανοείαις κλυτῶς , πίιὼ αὐδραγαδίανν τόν ἔνφημαν., Ῥέαπα 
π{βή] {οτοτ νίτεις, { ταοϊτητηῖτας πιοηϊείς εἷως οὔβατες: Πουίάεπι ραμίἶπα {ε- 
ραῖεα ἁῑλαι Ίπετβα οεἶοτα. νίτεις. ὢδόλλεμ. Ἆος εξ κοσόν. ος δα 

σὲ τειΑ]εοτμτη Ῥεβσ]οπίς εαραειᾳ-ἀ,σέτε Ἑαῦμι Ολυμπιόνικε τοῖς ἀθεοι ἵσπεις ὅσι- 
πῤπόρδνον Έχευν 2ῇεαι ἄλυπον µέχει πέλες «Ἡ βίς σᾶ. ΕΙ απτξ εροίΐτοραε αἆ Ῥαμπιήη: 
εμήμ5 εᾳπος Νερεμηῖος αρρε]ίατ,πος εἰ ῥ74βΑΡΣΙβΙ21οΦ. Ίναπι {εσεητ νερτωπης 
γεἰοοππιος παδιήπε εριοδ,ρεππώίσμεΈος Ιπιεπηῖς» πάς δε εοβποπαίπατιις 
ἕσστο.Ῥερίετεα νε ρείπαα ἔεσεας Ο4α,Ρε]ορί ἀεάῖε ἱπζοηραί]ος θαἴπος.ΤΠοσαδαόιος 
Ώοτ.Ρτο Ποσέφώγιος δὲ σελευτα) Ώοι.Ρτο πλευπίω.ΟρταιΡ1αυπαίά!: ὀνβυμίων η {εηΠε- 
έξαες,Πος εἰξ {11111Ίη,ας Ρτοϊπάς οῦ απἰπή ρετεισβαεῖοηϊθ” ἱποπππτατξισποά 
Ρεπεβοίυπα 1η {επεᾶχήτε ποπ ε ππἰπαμπα ποαἰάξ {ρία είενε ρ]ατὶπιᾶ πιοτοία, 
εν παρισαωδνων.Ιποέτεης ε[ὶ θεἱλο[ια[χες οἩ ἄπαιφα {α{]ε,ατ οζῥέγων εῶγ ὀπιδυμοωὺ- 

πα Πσημτοει Ῥίπάατης, 8ᾳ Ῥτεσετητ γετε[ίσιῖ ΗΙΗ {ρα θάβϊξε. δεὰ πευετᾶᾷ ἁποτᾶ 
Ρηοτῆ {ππυΠε γ]οπιοάο γὶάςο. Ὦ Ηεττὸ αμτξ ρσεςασης γε Ῥα]ατεαι {εποξτεπι 
Απεπεῖ Ρ{αυπαίά ρταϐὸ βατ ΕΙ. Τάαιε το. Πσετ, αποπίαπι ΠΠοταπι εἴῖ 
Ρατεηείθης{εηεξτυεε ἵπιια [1άῑς αὐππελαργε: ὃς αι ἑσεμοίταιίς Ρᾶτο,ἐυτεμία: 

ὑγέντα α΄ εἶτ». Ἠος ε{ῖ -εἴπε δίκαιον ὄλβον ἀνξαίει παρᾶσιν ἀρχούμόνος,αὶ σερσγνομλύης 
ὀυρημίας, ὅτος μι ζητείτω ἔτι ὃ, Θεὺς γνέαχ. Ἠιῖς {επιεπείς τείροπάεπε αὐεῃποτίς 
ποξξή γετρα αμᾶ: εκεάπε Ηεππα,Οἆ.5.πίδης ροβτεπής ρτίπις απιῄτορβες εο]ῖς, 
ὀμοδάίαις ρτίπαῖς {ερπΕεῖς εροαἴ.Ίτεπι αήπαιε ροβσεπηα ςοἷα Ρήίπια Ργιμίο- 
τήσλ 043.) οεςξαμίεπα Ίος συμπέρασμα νωμολογικὸν ΟΕΓΤΗΠΙ γοτο ῥειεπάππι {-- 
Ώεπα τη πας γἱτα,εετεί{αιε Εσε[εἰταεῖς σταάίρις ἀεηΠείοεπάωπα, Ἠσε {α]οῖτας 
εοπ({Ες 1η {πβατυαι ἁπηλείανηπα Ροβείιοης, ο ας ὑγίεπα ὄλβογ γοςαῖ, ος εβ ῥο- 
πε αγαόε» ν [σπα ΊηεηΣε αγ οραεησίαα. ατα 1η ἁπητία βαδ]]ες 
{ωπε νε ρἱωήπαυπα. Οπαταπι οπσεπάσεαπι βμάἴησα ΡίοΡας/{εά ἀνταρκείᾳ τετπηῖ- 
Ώαε. Ίναπα Ἡσες αηῖπιο Ρτα({επεῖ {οτεε εοπεεηζο» πποίοτο ἃς πιε]Ίογα εαρεῄετε.. 
Ὑπάε Τροεσατες 2ἆ Ώεπιοῃ. σέρρε ὢὶ τὰ παεόντα, ζασει 3 σὰ βελτίω. Ὑπὰς Ιαυάατις 
αὉ Ἠοτατῖο Απἄρρας , Εὶς νετβδιις Έρασ σος  Ἡ 

ο ος ΑγΙβΦΡΗΤη εξ ων. βάσης, ὀγος 
1ερέαηχεῦ πιείίογα » [εγὸ ργα(2ηγΙῥις. οὔ 1η. . 2. 1η Ποπείτα πια, αιᾶ Ῥχαάεης αμΗ οὓς πιαϊοτῖ ο πάπια ἁῑιϊείας βαβεδ]ς ἵπ Ρίε- εἰο. ὃ ᾧ 19 Βοητὸς, ὁ δι ἀδαύατος αἷτ Τ{οείατες. ΤξεΙῃ χξήµωτα τοῖς Φαύλοις παραγίγε-- πα. πω Ὁ οέζαν ὁχ ὧου τε ὁ ἡ το δεγεγκώτας κτήσαθτα, ές Ππργοδὸ ἄεσε- ἀμηστ ας [αηπα αἰοηία 0η 1464 ν{ό εχηπήν ΡόΣεβ ϱθΗ716έγε. Ίτα νε αυᾷ Ρεπε αι- αἲτ ρτοβι5 περείῖε γιάςατηΣ. Ὦ 

οὐ µατευσ, Ὑτ]ος 1ῃ Ράταπμίαπα ττοπά1ε, γὶάς Ἐτλίπμπα ἵῃ Ο1]1σά, εἶτα-- 1ο. ῥομα [ογέα. πατίοποπα 1βῆμς πιορίε] τεάάτε εἴτατο 1βηπα. Ιοσο, θνατὰ Θνα-- 
ποῖσι Φκέπε. Μογχ/1ή Πογ}ά]ος (ερῃς. Ώσατο ἀεδει Ποπύπϊς- οαριάΊτας Ἠήΐςς- 
εετπαηίς «οπς]αό]. 

ἄρδε, Μειαρ]νοτα {παρεα αἲ Ἡς αιᾶ Ἱπίρατο ετείζιης͵ κτεάτεοπ. Ώατ. Το... 
Ρτο κτέασι. ἃ κπία, Ροβεῄιο, ΦιβηΠεαξουτεπι Ῥαυπηῖη {ππααο Ίαπα αὖξ εκ: ορίρυ» δε Ένα οοπίἕας » ΕαΠοίταις αάομδίηπη, Ιάεόσμρ ευτα πιοπος γε 1μ πἱ. {ε αθπο απίπιο οοπείπεβε, 

ο αλα ων τὸ 

οκ, 



οι. ΜΗ 

ος ΟΥ 

ΑΤΗΣΙΑ ΣΥΡΑΚΟΥΣΤΙΩ, 
εοα ΄ 3 ΄ 

υιῳ Ἔθορατουνάπήγη, 

ΕΙΝΡΑ ΕΤ 

ΑΟΕΦΤΑΕ 9ΥΕΑΟΥΞΑΝΟ, 
Π]ιο Φοβτας, γελὶςη]ο πτι-- 

]ατί γιβοτίατη αἀερτο. 

Ετλος ες, οΡΕΝΙΠ. 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΥΜ 

ο Ο/Η: βᾳε Οἆᾳ « ἄσεβα ὄγταση[απέ ἰαμδίδης, Γαρης 
 αοἰέζογία Φάήα ποβέεμ]ο αγ] εβ Ν . . . Ν ος ῥμδό- 4 απίογίδης Γαηῤοὴ 4 παΗήςῤηίο 

2βίαγαο ϱο/εγε. Ῥγαιε 
2ή1 Οἱ Γαεργε ἀεδεαι : 

Φάερίης, ἆ σέπετε, 
ὃ 

ππᾶο {ρ[μ) οµή «4πι- 
γέώ «Ζεπορ ερογ} πηασ{[:γο ῥτ[οτ]- 

65 ο η µ γη ῥγεΙΕοΥ εοὔί-- 
ΕΠ 4Η. / 4 ἱο7ῃ ποίο ον 4ο Ρε οἱ Ώερ ῥτά[εη- 2Εε «4σε[ιι [ογήβπαα ΕεαΙ/. 

παράφρασις, 

᾿Οπεπιλάπιοάσπη απ] πῃΔ- 
σπίβευπιεοπῇτιππτ σάῑῃ - 
κἱππι,θπτεας οοἶσπηπας ὃς- 
Ὠεπηιπίτο ἆοπιας γοβιδ]ο 
{πδ Ποπ αποπίααι Ρατ εβ 
νι αυἱ ορΏς ΗΠα[πιοάί Ίπ- 
εἄοβατ, αίρεΒιπι επείηης 
εοπ[ρίεηπη, ὃς ἔεοητξ ρτα- 
Μα]σιάαπι ρτ]πιὸ Εαοίαηε,ςίς 
εσο εχίταῖηπᾳ πιο] ξς εΏςο-- 
απίαπα, ὃς Ἰαμάὶς Ατσπηεη- 
ται. ρταβαδ]]ε τταᾶρης , 
Ρτοσξπιίηπι Π]αβτε αάΏ]ὃς- 
τε ἀεβεο. Ἐε οεστὲ εὖπι ντ 
Η]ε απειη ρσαἀἰσαπάππι {α-- 
{εἴριο, Ογπιρία ίεεης, ὃς 
Εατ]άϊσεε Τοαῖς ατα. απςε 

- ᾶπ Εμάς,βε ριαξεᾶ ας δτ τω 

ςεοφὴ α, Κώλ.Ια. 

΄ ε "4 : 3 Ἓθυστας ἁωοαίσοντες ἕυ-. 
κ ; 

ΕΙΧΕ Ὁδρθυρῳ Φαλάμου 
΄ ε σα -. Ν Ἀλονας,ὧς ὅτε Φα ητον κζλαρον 
” 3 ” 33 σαζορδυ. ἀρχομλος οι ἔρρρυ, σρύ- 
σωπον 
Ν / 26” Φέὸν τηλαυγές. εἰ αλ ρορ α οἳ εἰ ἃ Ολυμπιοίχας 

ξωμῶ τε µοωντίω ταμίας Διὸς 
ὦ 
7 

-” Πέσας, σωυορωσής τε τα) χλεηα 
Ἓυρα- 

ο ΄ 
΄ χουσαν» πονα κεν φύλο 

ὄμου 
2, ο». 9 1 ΄ Ε ΄ Ἓθηος ἄγηρ » οππκύρσας αθοι- 
αν 

µετάφρασις, 

4Ηγεάς {ήβροπεησε 
- Ῥάµ40 νεβΙό ο ἆ 0η 

εοὐήσγηα», γεῖπσ ης 
Ρ7άααγώς «ες εχιτιϊ- 
πιης,ϱδρίήσεΊΊη» ᾖγη- 

14η. 1ΠΩΡΙΕΠΣΕ άσε 

6Ρετε , ΓοηΣΗΡΙΕΜΠΕ 
ΟΡΟΥΣ6Σ πε Ρ74[Η1- 
Κἰάωση. Ονδά {Λι 
Οὔγπριογης γή 2 
αγάφιε [αεἰάα 145 
Ργα [ει αρµά Ἠὴ 00, 
εση/ἰσόγηε 4 
ὀγταςι (αγΗ Ες ΕΠΗ .. 

αγγ μα . 

. 

1 



3 

σεν ο συ νε 97 
«οἶπτας θγταεύίας ἴπεοῖαε, ἀρῶγ ὃν ἱμερτεὰς ἀριδο γήν { ΠποάργΗ 1η πο 
ο σε. ἠμρίάος οἶψοο Ἡν απια)Ηἠνδεν οαηΕίδο 3 
-οπαευς απιαὈΊ]ίρας Ἡγαιαι 
εαπιϊοπίδις, {άθπε παάχας εἶπές απὶ πος ὃοπυπι 11 ποᾳ Ιαπἱάςααἃ 

Αληση. Ἠϊς Ασεῄας 5οβΐτατί ΠἩας,Ρατεγαο 6επετε Βπε ουταςπβης: πιβίσίπο 

ςενπιρια Πας: τε]δξῖς ασπαπάο ὀγταςυβς Ἐμάεπι ρουήτοίαπε {ασετάο», δε 

ναῖςς Τουῖς Ελάχης εβ: ἃε παα]ατί νελής]ο γἱεῖε Οἰγπιρίαάε πεοεβατὶὸ 84. γε] 
85. αιία πας εοπΠιετάο επΏς εξ ηοἱατα.Ο πα ἀετο εοπ/π[ε {αρεπίοσεπα οἆαπε, 

γὈί εοπῖτὰ Ο]γπερ.δ7 Απίτατυαι πια ΐατεπα ευσταπ1, ὃς 8ο. Πιρίαεπα εκ 96βο]. 

ποπεπαμς. 

χξυσίαι. Ἀ]]εσοτίειπα ε[ εκοτά(ασα» απο {ε εἶπα βτοβίεεζξο εοπαραταξ» {-- 

ήπιαας εἄτπιεα Έωση {Ρ]επάϊάο αἀϊβείθδε επτη αάῑπεὴ νεβαρυ]ο εβτεβίο»ρσο- 

Εεσίωπι ἱαάσας: σπα οοπηραταξίο Πς ἀπρτοία ρεείρἰοπὲ {ε Βαθότοι. ος ὅτε Ἀπεν-- 

αςοΥ µέγαρον κτζομὀν πχευσέας κίονα: οβάλλομᾶυ ὀντει χε «πορδυρῳ Απιλάμου: ὅτως - 

ἔιολολον ὕμνου σωωπφέυτες, Φέρμι χαλὸΥ ποιξμὀν. ἐπεὶ 1 ἔελου ἀθχομλύε τηλανγὲς δεὶ- 

τα Φεέσωπον. ι ος 

απσοοίσωρτες. ΠΟΥ. ΡΟ ὁσοσήσωτες. ὅς παζομξω Ῥτο πέξομηρ. ἃ ΥετΏο πόγνυμι. ή 
ῥήηςο. Ομοά γέπποπεε δεοιαίξες Ὠἷς χαταχενσκὸς γ]ωτρατσ» εὖπι ρτορτῖέ ἆἷ- 
οαξητ ορὶ ὃ τῶν ξύλων ἀρεωγὸ». Ἠῖς γετὸ ἄς εοπαροβείοπε εατηηπίς. 

ἀρχέμθύν «Ἡ ἔρρου. Ἠος εἲῖ ὃν τὸ ἀρχῦ αἳ Έργου χεὴ ποιεν Ωεέσοψυ λαμπεν. Άτο- 
τῖας «εέσωπον τήηλανγεε εῇ, Ἱπαιῖς » έἶεσαης ΕπεπΗµη [αἱ αἩςΗΠΙΕΠΙΟΤΗΣ {ογήα 
εοπεὔα2». Αεταπιεπ Ώος Ῥτορτίὲ Υίάειης ἆε εχοτάϊἰο ἱπτε[Ησεπάιπα: γηάε 
Ὀσίρας ΤαυτεπΏς υίτ ἀοδεις, αμεσα Ποποσῖς εαπία ποπαίπο» 1π Πρτος 
«οτατοτής Ιπαςητίοπίους Ηετιποσεπίς ο. 1Ο οπαπιεπίατί] {Ηἱ,[ίς «οπιραταίοπεπι 
εάατε. [ή1 1111 ορογὰ 4εδες ϱαύεγε ϱΥ Σετ αεἅση [ῥ]επάλήμπη, νε Ἡπ πιάςηβεο 

αώγτοίο [γοης εΏ ὁν νεβιώµίμηρτ Ίσα "ες [αης ΩΥΣΗΠΙΕΗΣΗ1Η ἁρ[εταχ εκοτά 1η 1- 

ζαΐγε.Ἠαης {ερεεητίαπη εἶται ΙΝαζΙαΏΖΕ ης 1ῃ Ἰαυάσπι ῬΒαβ1.Ταιςίαπας΄ απ Ηρ- 
ία {ει Ῥαΐπεο, νδΙ ἱεβίεαχ αρχομδόνς: αιιοά παασὶς ρτούατεπα: γε εῇει Ἶας «οἩ- 
Βιμδχίο 2.1 3 ἀρλομδως σὸ ἔρλου Φεέσωπον Φέμλυ τήλανγὲς. ΟΡΟΤΣΟΕ εῖη νε 11 1η- 
εὔθαπέ 0ης» {αερα [αεαμζ Ιοησεβιεπάλάσηι. Ὑἱὰς εἴἶαπι Ἑταίπι η Ο11εμ]ο.. 
μη {ση Ἀαέμηε. Όσαεοτς», δε αἲ {ετῖρίοτες, {5 {ετῖρες ὃς οτατἰοπίδις ρτᾶ-- 
Σήττηπε εχοτάἾα αἆ «οπαππεβἀαείοπεπα. Ναπι αμεΆοτε Οἴεοτοις 2. ἆς Οταξ. 
Ρ7ΗήΗΠεΠάσε{ο Ο7Σ1074 ο { ϱΓΗΕΙΡΙο)ῆμοά ΡΕ) ἆεδοζ α]]γργα, 

εἰ αἳ εω ῥ. θεα τας ανταποθσεηος εἰ αρρΗςατίο εοπηραταζϊοπῖς {ς τοάάεΠ- 
ἀσιγωῶ ὦ 1ὸ ἐπαινῶ Αγησίαν, ὃς Ολυμπιονίκης ο) ἴορλις Διὸς ὦ Πέσης µωντπκῷ βωμό» καὶ 

ρυῷχησεν ὠλδδέοις Συρακούσας» πῶς ὃ ἄδης τοεοτις ὢ ο ὧν αἲ Τόροι λαμωρξ ὅμωκ ὀπιδυμητὸς 
«ν ᾠθαις, ὀπιτοχῶν πολιτών ἑ φΦοποαύτω : 

βωμό µωτείω.Ὦοτ.ρτο «Οπ1ΠΠ.βωμᾶ αοντέου,χος ε[ξ µατκᾶ. δε πομίας πιεταρίο-- 
Πςὲ {απαίεας ρτο ἱορεᾷ, Ἠος ε[ὶ 56 ὦν ΟΧυμπία βωμᾶ µαντκ Φδιοικητὴς. Οοπ{εεταῖα 
εταξ 1η Οὐγπαρία Του! ατα Ελείέτεα: λο Ἰαπιάς ναεεϊπαραπξαε, νε Ῥο[τεα ἀῑεξε 
Γηπάατης.δς Ώας {ε «οπτυ]τ αά νατςϊηίσι Ασεβα» αὓ 1απιο σεπιι5 ἀθείηαπς. 

σωωοικιοῆς. θγταςμίασιπα ἱπεο]α ἀῑεῖπις Άσεβας Ρτορίετ Ρατέητες απί 181 
Λαζίέαταης : Ἶρίε επῖπα τπς αἩδί Παβήαδας εἶπα Ώδς Οα {ερετεεήτ. ἴ8 

Ν 



98 ΡΙΝΡΑΚΙ 
Χλεια Σνρακρυσῶῷ σεηϊε]ηις «[ὶ Ώοτίση», 
γα κ φύλοι. Ἠος ε[ὲ ήγος ὕμιου ἂι α) τύχοι» Ας Ρες ἐρώτήμα Πε Ιοαπ1εαχ ἔμφα» 

πκὼς α-ᾱ. ΝΗΙμΗ Πο εὐη ΕΠ ΚΕΡΗΥ ΑΥΗΗΠΗΊΗ : ΠΙΡΗ/ Γά1 ΡΥΑΕΙΑΥΗΤΗ εΥΗΗΙΠΕ ἀἰκαημ, 
ο ποη ΡΙΣΓΗΣΗ2 λΑςΠΗΠάΐε γε[ροµήεΑ». 

το ἀφΦόωγ. Ιωμ]άϊα Ἰαμάες οὐίειται : ὃς Ώας Ιαῦοταπέ Ρετιησιε -εἶπες : {εά 
απο Ππρετοίῖε νίάεειχ Ασεῄας, αιά Ιπιήάϊα πασῖος επαῇΠε γίτεπεµπι ρτα[ζαπτία, 
Οὐὑείσέτε Ιρίειτ οἶμες Ασεῄῄα αμ ποπ Ιπαάεαηί 1ρᾷ απδά Ώγπαπθ εε]ερτεειτὰ 
Ροξτα : {ά αποά ]αιά! αποαιε ομήμπα γετείτάτ,. - 

, φ ΄ τς φ παρφφραςε» ἄγΠορ. Κώλ. ΙΑ, ῥέταφεᾶ6]5ο 

. -- ος ο. Α- ἔω τὸ ὃν πούτρ πεδ-- δεῖας επ! {η ᾖος 
ρα ας αν οσο τος ἔχωΥ- εα[εεο «ΠΩ Ρεάεπε 
δἱ εοππρεϊετε οὗ ἁπίπαπι ΄ 4 «/ 3 6 9 1 α τίτεατεπι απά ῥγαάτως εὔ, 5 Ασεάτου εἷός. ἀκώδωωοι ο αοε- { βαύετε δορη ᾗ- 

με. ΡεΤΙΟΗΟΥΗ α- ουάππαπε Ἰαδοτίδας «ε]ε- παν 
Ότεπι τεδάϊάϊτ. ΦΙᾳπάεπι ὅτεσαρ αὐδράσημᾶτ ὦ γαυσὶκοἰ- Σε εΥΡεγέες γΙΥΤΗΣες» 
πακες Ύπᾳ γε] ἴη ος. λαι εῆκε αρΏά ᾖοηΗ Πες» 
γε] {π πιατῖ επτη ρετιουἱο σπα. τν ρλας - 
εχετοεητΗξ,Ώασπο ἵη ρτε- πιάτα «νέοι ο. οκ εαδας . ρε 
εἷο Μαὔεπεως : ἀξ πιυ]είτετά ΄ ἐάνται καλου εἴ τι πογαθ). Ρτεσίο(α Ίαπτ. ΜΗΙΕὲ 

9 . ΄ Ν 5 -” « ο ” υ] . . 

ΡιΦε]ατὲ σε[αταΠι πχεπηῖ- «Ἀλησιὰ» ΤΥ αἱ αἴγος Εποβ(κ0ς9 οὗ «ΣΕΤ 102 1ΕΥ4Σ ᾖ-- 
μ] 2 -- μ- 

Ὃ ορ ο. Ασε, ὁ α βτεβαγῇ εἰαθογασα 
εἰδιεοπαεπῖτεα]αας, απαπ Ἅηχα ἀπὸ "λα ; / νε ο κα ὁ ὦ ἄπτο γλθοσής Αςροςυς µιο)- ργ]1. ἀσρίτα ΕΙΡΙ 4Η” 
πιετιτὸ Αάἀτα[ας οἶπι οτε οἱ : ος λος -δ - ο 
Ρτορήο ἆε Απιρηίαρονα- ο ος - τοις {να εξ Ρήγαζά ζηΑ 
τεΟΙε]εί βΙο ρτοππείαπίς, Χλείδαν ποτ ἐς Αμφιάραον γε ἴησ κα Αάγαβη» 4ε 

- -- Ξ Ξ αγ. 93 ο 35 ΄ λος 
Ροζζᾳαᾶ δε 1ρίε, ὃς Ἰπῃσπες θπέγέατ,επεὶ κεὶ γαι ἄντο τέ γαξε Ο1416Ι Πιο ΑπΙ- 
εἶως εαπῇ ἃ εεττ (απεαδίος- γης Λῥιαγκο Ρ7οΓΠ1: Ροβ- 
ρᾳ Ίοαῖς εοπιπη(ετατίσΏς, ο) οαιγεμις ὅ » ; : 

Χα Φαιο! (μάς νωπου έμαρ- 1412 {έ7ΥΑσΟ επ - 
Ώε εὖτῃ αἷὴς πετοίδης 1π Α- ι τὸν 
ἀτα[ά εχρεάἸεῖοιςε αάπες- άν. Γμ ὁ' μη σπες 64465 
ἔας Τβεβαπος ρετίτετ, αὐ/ονρῇᾳ. - 

ἔστο 19. ἨΠος εα γγῶσκέτω ὅ Αγησίας ὁ Σωςρότου, ντος δαεμογίως αῤμόζων τῶδε ρω. 

Ίδαπι πεδλον πηειαρΏοτ]εὲ γοςαξ ΡΥΗΡΗΡΗ. δι πέφαο {γπεεὰοςΒ]ςὸ Ἱρίαπα Ασεβαμα 
Ρτα(ζαηίςσο γίταπη,ᾳ-ἀ. δείαέ βας ζαμάεν {61 εοπαβεγογε.Ἠαπς {εητεπεῖαπι Σεξετε 
1Πτοτ αἀαρία Ἐτρίπαας επτη]ο [1141 πμ ΓΙῃ. 3 

ἀκίνδανει αἳ. Ώος εβ ποὶ καλα χαλεπα. Ἀδοφιις οπίτη πιασηί Πτ απο πι]]ο Ἡε- 
5 τς Ὡ λ Ξ ο 

ροείο αεααϊτίτης. Τηπα τοζχὲ Ρτοῦαπττ αἴβ]ετα γίτες, σππαι ππαπιις οοπάεείε 
επι {οτε εοἱ]ιέζατοτε: {πα σαε Ρετῖεία {ρεείπιεῃ οχῖς ποις]ετις α πάσα ΓεπαΓ | 

Ρεβαεε οδοτία τεξτὸ εἰαηυπι ἀῑπὶσῖε.Ε]εραπς νώμῳειῖ πον. αυ βαν [ῖς αμα ρα” | 
ας ν .Ν .-ᾱ- 5 - ο κ 1 το ο τρ ῶΒ 

εείπε ἑιρετιοη Οσιαιε οἳ ἀμφ αετὼς δες. Ππεεσίπη Ιαμάαεας γὶότοτία α επι ΠΙΑ 
πο ἶαθοτε αἀερεις ε Ασεῄας. φ 

πολλοὶ Ἀ. Γιά µοπ τεζετεπάασα εβ αἆ {οἶυῃι Ασεῄαπι, απαῄ(απσά αἴππε). - 
ρά {οἱ εἶ]ες αδὺ µεμνῖῶτα πενων.564 τείρίςῖτ αἆ τεβος γιτεπεῖς, αά Ππεπιπετμηε 
ες ον ο. { - . ο Ἡν κ . ελ. δα Σαςλὴς νὶπῖ ας απεπα «πτω {πάοτε σἱοτίαπα ΠΡΙ Ρερεῖῆῖς γιάεπας: αλσι ἶ- : 



ο Ι ΥΜΤΡ ϱῬε συ]. ορ 
Ἡπς απὶ αφ π]ά πα]]ο ποροτίο Πε οοπ/{εαπεη. Ἠ]ς µέμνανται ὃτ πο]αθῇ 1) οεἱςὸ 
Φειηες ρτο μέωίωπαι, ὃς πο»). 

Αγισία.(,ομέετε Ασεῄαπα εὔπι Απιρβίαταο.ες ἀῑᾶο Αάταβι, αιά ὃς πα Πεία 
δε νατἱοπή ποπήπε Απιρηιαταᾶ Ρε[ῃ {οεῖαπι ἱαμάαιίταυα ἆπο Αρε[α ροξ- 
τὰ «οπιρεῖετε ἀῑσίε. Τγ,Ταπι αΏδί ἀῑσίπαυς Ώογ.εβε ρτο σο), το 

Οἴκλείδαν. Τεπαϊμαξίο Ὦ)οείσα 1Π αν. Ρὲο (ω. Εαῖε Απιῤβίατοιις Οἷς]εί βῆας: 
Ηᾶς Αάτοβίης οβεπ{ο Ῥοΐγηῖος σεπετονπιπίεοταπι οοπβ[ο Ὀε[Η {οεῖωπα αώπη- 
χίς ΠΡ1.15 απτεπα Εαεητοτυπα ρεείτα»,σπ μπα ἴεο εμεπευσηπα ρτοίρίσεζεε» γε { αἆ 
Τπεβας ρτοβςεΙεετεξισ,εο Ῥε]]ο «αἀετεῖ» ἑαηΏίρετ ἀε[εείοετε {ξαειήε, ἆοπες 
Αάταίαι,αΠόίαυε αἆ Ρεῖ]απι ερτεβος αμάΊτοτ. θεπάίο 1θίεης τεραἰβεας, εἶπα 
Ἀμίαυαπα εκ τετες,εΠέεαιε ες τες {οἷα ἱπιρεάΙπιεητοιοποπαίΏυς {π Τῆεδας ἵσς- 
τυ,αῦ Ἐτίιρβγ]ε εοπῖμςε αυτεο ἔοζαιε εοτταρία Ρτοάίει» 1π ρυδΠςυπι ρτο- 
εταδχης ε{:,δζ αἆ Ῥε[Ιαπα το εοδόξας: {παιο ΕΗ15 αἆ νπυπι Αάταα πα Πεῖοας, 
Αιπρηίαταυς {οἶας ὰ {εντ εΙ αὈίοτρτα» Τους εοπιπα{ετοίοης. 

ὦ ὥκα. Ώου. Ρῖο δίκη, Πεπεί2.Οἆ, Οἱ. ὁν ὅκᾳ καὶ παρα δγχον, καὶ μα. ηῖς 
{ηςβς :ποπι κξὶ επι γετΌο ἔμαρνν Ἱαπσεπάμτη. (ας Ππάϊςασίαις Ρτα{εης εβ 
ξιῤσηω. Ὀιέιπη απ µαῤᾳ πιζηΗ ο ὃτ ἁπίω ῥγεβεπάο. Ἠθε {εητεπτα Πε Ρτοία 
τεδάίτης ὰ 9εβοµαβε Σοΐ ο), Αγησία,σθόλειεος καὶ ἁρμόδος ὁ Έπαμνος , ὃ ὧσο σὸ Α- 
ολεάτου ῥηθεῖς εἰς Ἡ µαύτον Αμφιάραον. ὃὶ Οµκλέου, «ᾖόη  ὁὐ ἡ γὶ δλαράσα Ἐθέέατο ἅμα τῷ ἅρ- 
ἔκατς : : 

παράφεασι». ἔπῳδ. κὠλ. ιδ.. μετάφεασ». 

ᾱ Οἶπι οπίπι ΤΗε[ειοροία ἐπ ο] Έπειτα πυρῶ γεχρῶν ὅλε- 
Αάταβας Ταἷσι Β]τας εαἆα- θε ος 

Ἠετα οσίοτόσι ὰ ΤΕΒεδαπῖς ταν, ο τετ ο ασε 
οδυπιήβεε,δε{ερίεπιτοσος 79 9 Θήβαισι ποι ντου Ἡ που 

Θά {ερίεπι ντδὶς Ροττας απι- πονίω σρατας 
Ῥυς βησυ]ς οῬίεέξας ετατ ὀφδαλμὸν ἐμιᾶςν ἆμθότερον, 
εχετοῖτας -αἆ εα ετεπιαπάα μαντν στ χα δον 
ετιταχίήεε., πες γιοί Απι τρ ον ο αδες 
ΡΙατλατη ν]άστες: Ώείάε- ε ταοος Ἱ-- σα 
το πας 1]ε, οειίαπι πιεί αὐδει χώµου Φισότα. 
εχεταῖτας, αἱ εὔγιταππαις, 7ωῷ πείρεο συραχουσῖῳ. 
Έζνατες οχ]παίης , ὃς Βεί]ο 

δ6ΡΣΕΤΗ επ ῥοβες 
οσ0 εΙή1εΤΗ1 η - 
καν, Ταἱαῥ/Ης ᾱἷ- 
κἰΣαρμ Τβεύος {4/ε 
(θά 4α]η νογύη/η. ε- 
άεγο εκεΤΕΙΕΗ5 οὐ) 
Ί162ΥΥΑ4, γαγεηπή, ὔο- 
ήν μή ση Ζήᾳ ῥα- 

αῷ πα νεα ᾖα. Ομοά οΓἰῶη γ{γ6 
5 ΦΙλούείκος Ἐῶγ» 

Ἠτεπυας.Ο πα {αης εἰ δὶ 5Υ- 
τασπίαηο γῖτο «ποοση1] παςί 
Ὀοπιίπομπαπς εὔπεπις. Νά 
τις γατιοϊπαπά{, ὃς τηλ ]ττῖα 
ες εἶασης: πα π]άσπι υατῖςΙπῇ] 
ἐπ Ἐμάε, Εοτάταἁφτοῖς ἵπ 
δεί]ο εαπι Ἠίεσθηε {ρεςῖ- 
πε εἀιάΗ. Ψπάς εσο οπἱ 

η] 

”/» 5 ε ΄ ος 

ετ ὧν ἆυσεεις τις ἀγοὴς 
ν -- Ί ΄ ζ 
) μεγαν ὄρκον ὀμόοσας, 
ν ” ΄ ΄ 

αὗτο } οἱ σαφέως µάρτυθή-- 
σω. μελίφθνγγοι ὃν ἀπισρέφογτι 

μοῖσαα. 

Πυήμς ῥ}Η «97119 
πε απεβ γγασι[α- 
μο. Λου «0ήΣΕΡΕΙΟ(5. 
εκ έρης, Ώ6 ΗΕ ΓΙΝΕ 
γα [ {δεν ας ΗΗΟ 14/- 
ταπ{ί /άΓΗ5, ῥος 

εἰ ρᾳ]ατη σεββοαῥογΙπεΙ]μόηα γεγὸ ΡετΙΗΙΣΕ:ΗΣ Μή[α. 
. . ξ - . Ἓφ ος. 

Ώςς {ηπη εοηζεηεϊο/ας,πες γ]]οπιοάο σἰχοίᾳας.τε λήστερας Απιρμίαταο εἴε απη]ξ, πιασπο ἵα 
ΣΑπιεΏτο ρᾳ]άπιτοατί αἁάπωπες σπα ἀπ]εῖ νους εαπαης τηπ[α ια τεβαραβαητηΣ. 

αν ῤ 9 

αἷα ὁ Έπειτα. (πι Αάταβης τεπα {η εχρεά(άοπε αὀμετῄις Τμεραπος πια]ὲ 
Ν΄ ἤ 

υ 



τοο ΡΙΝΡΑΚΤ 
σε[ήτει»δ: Απιρἰήαταο 1 Ότορο Ῥαοεία ορρἰάο αρ{οχρῖο» ςακίίατπε αἆ νηῖς 

οπιπίρις νὶίκ εμααΠευευρετέτααε εα/{οτΙση «αἀαιετα «ΓΕπιαΤε ντ 11ο τέπαροτς: 

πποσῖς.εσαΐ,ῃες {Πεετεπαρίο5 Ροῇει τοειρετατεργ/ής ΤΠείεΙ τοδασι εις νίπι ὃς 

ππαπᾶπα εὔπεδαπι Τμεβαπϊ,ταπάςτα 111ο5.οὈειπητ.[εασυς εὖπι ΥπΙοΙαπεροτις 

᾿εχετεῖειαι αἁπιουίΠεε,οπιπέίαμε οἆ γαππι εεςἰθἰΠεπε, αἆ {ερῖοπα Ρροτστα» {ερ 

Τοσῖς 1ηεετεπιρῖος οτεπαασί όμι κἩ ] ἀῑευπε Α ἀταβιπι «οτροτα {μοτιπι {ερο- 

ἴτε εοπαξαπα/εά ὰ Τπεραπίς ρτοπΙήταπι,γ/ἔζο Απι]επι1π; Ατσίαος ἄπες ττς- 

Ριάὲ {ε τεεερίΠε,ρηπε αά {ετιραπ!,εἴπα αὉ Αιπεπίεπβρις αάϊσεαπη» «βήοταπχ 

οοτροτθ. τεοερήῖε, ΑΙή αὉ Αιλεπίομβδιις 1ρᾳ5. εεῖατι αὈ{επδις Ατοϊηςορε- 

ταπα ρετλλυπιαηὸ Παµαταπα Ππεσποταας, Ἑεςοτάατατ Έαπεβαπα Ἠος ΡιχΓμτη Πο- 

εἴατες [η Ῥαπατλεπαίςο, ὃς Ο4.9.Νεπι.Ρίπάατις ρίυτα ἆς Απιρμίαταο Παῦεε. 

πυρῶ, (οπῖς Ώοσ-ρτο 6οπηπη. πυρῶν τελεβέγτων.Ἠος εξ σωωαλθέντωγ, σισωρευµά- 

γων.Ἡε Ες «χροπαειτ {εΠτεπειαι 3 γεκρῶν ὃ .σωµαλθέγτωγ Ἡ ἐπ]ὰ πυεκαλῶν. 1. εο[εώές 
εαάσπε1ζη σα {ἐρτε γοσῖ ΗΠΡΟΠΕΥΕΗΣΗΥ. 5ολο]. εχροΏΊς τελεθέντων Ῥει ὁπι- 

σωεευβώτω»: Οπδά «οᾶεετιατα πε Γτιςϊάατοτᾶ εοτροζσα:δ: καπαειὸμηρύτων,αυδά 

πΏηπηεταςῖς Η]]ῆς ἀεβάεταεας Πε Απιρηίαταυς. Ῥομτ ἀῑςϊ Α:ε. τελεῶεντω ΡΙΟ τελε- 
δεισώ;. ηπόχο ερῃΏετο πιαίς.εαν ποτηίπε {απήπίπο. 

Ἐαλαϊιοίδας. Γευπήπατίο Ὦοσίςα ΠΠ αρρτο «οππυΠή 1Π νε. Ἀδοππεπ ραϊτοαγ- 
παῖσμπε, ξαῖς είπα Αάταβας Ταἷαί Πας, Ατρίποσηπι δε Φίεγοπίοτυτα τεσ.. - 

ὀφδαλμὸ;. Όταείο Αἀτοίε ]ησεπίς εαίπι Απουρηζησαϊ ».4πεπα γοζαξ οσμ]απα 

41 οκετεῖτη»», Υεὶ αὐτὶ σὰ } αριφανέκατου, }) Ἐξαφετογ: ντ εχροπῖς Της πίης; γε 
νε εχροπῖξ 5ςΒοἱ. ὃν ὦ) πολέκῳ «ἱρίβλεπογ. ὦ του Φσρορᾷ διωαρλμον τὰ μέλλοντα ὧς- : 

μα). Ώςε νΥ{ι νοςῖ ὀφδαλρὼὸς Υἱάς -απα αηποταµήπαης Ο4.2. Ογπιρ.ίη µας: τη 
γετρα, Σικελίας τ' ὀφδαλμὸς ἔσω». ο σα ο. 
ἁμφότερον. Νἴηπι Ἀπῖας γοεῖς Ρτοβαπέ εχεπαρᾗίς Ἱετῖσαι εβάεπι Πσηϊβεατίοπς 

εμτπος γ{ατραπ1ξ ἀμφότερα 9ΏΕΙ{1τ. γ]ε.τ.Ο,Ο: 5 - 
τὸ }ὶ αἲδ εἰ. ΑΡρίικαξίο εβ εοτήπι απ πιοὰὸ ἀῑχίε,σια Ασεβαπάποῃ πἠηὴς ϊ 

ΑπιρΙΑΤΑΟ μωπκίὼ δὲ πολεμικ]ω ςαἰ]ετε ἆοςετ.Ἑτ τεῖεττ 9εἰο[αβες βαπιατη εῇε 
Αθεμαπι ομπι Πίστοπε πηηῖτα Ρε[]α γατ]εΙπῇ] ὃς {ότετιάϊηῖς ορε ρτο[ρετὸ «οπ-- 
{εοῖῆς. κώμου Φεασοτέω αρρε[ας,α ια {π εἶιις σταξίαπα επεοπαῖωπι εἰ (ετρεαπγε. 

5εβο]. δε Της μαίας εοπ[έτιματ Ώσς βπιη],δεὰ Ατεεῖης ἀ]]αά τὸ, Ἱππσῖε οἩ κώµου: 
Ὑε Ῥεσε κάῤου Ρος ζαμάδονε ὃς Τ.αε]οὶ Ἰοᾳπυπτατ,Ἰμάϊοςτ Ιεξχοτ. ώρες ῬΏοτϊομς 
ε[ὶ ἀπ ρτο Φιασότη. ͵ 

κ ὃσς. Αη εσιας γωὸ πά - : ο ὃς : : 
. ῶ πε κ να ος ες τας ος προς ο --ᾱ παρα Ρες κ. 

ἀροπάσυς:{εευηά ας ὃς εετεῖας απαραβιις . αν ο αμσονς- εἰ 

; φιλόνεµος. Απιρηηροϊορία «β. Ναι {οηεσηεὶ : 
πο ποσα Ῥοεεβὲθοἱ οἴίαβες αἆ ανα ικαξ ον το ο πδατ μπι ασ θά Λ  « | 
τος : - Ἱτισπαία 681 Πὲ ςαιτυτα»»4.0 
ν τον τς κ κιμώσώ {οἷεε Ῥ]πάατις Ιπγατπσπευμὴ 1η τε ριαυὶ : 
γι απ Ες ν].Ο.ΟΙ.Ηᾶς Ώοτῖες ὢ τν ανα : ος 
”. -- Ὃ ο πο ενος ον ος. ΒΕπαΙΠατο σππεῖα σαά 

- «πι ΡΓΟ σαφώς» οπισρουτ. τετπιίπαςῖο Ὦ οτ!Ἡ ἐΥπ-ρίθ: 
«ΟΒΙΠΑ.1Π ομσ.Μόισμ. ΜήΙκατίο Γλοτίσα αἳ εποι, 

ο. 

αλλ 

άνω ολλκκὸς 2, ο όν εν 

-- 



ο Ἑ με ο Β Ε Ὑ 1]. ΤΟΙ 

σπρόφερας, 

Αταπίσιε πα απά πιεας 4ξίο- 
Ώςς ντ απσίσα ἀῑτισὶς ατη τηῖ- 
Εττυησς τοβαβας πια]ας. Ἆος 
εἴ., ρταεἶατατῃ ασσαπηεητῖπα 
Φαπεπά1,αασά ντάτίεες πιο] 
εἰδί ρταδεπε, αεαίρε,ντ απᾶπι 
εε]εττίπιὸ Ῥετ Ρηταπι τίαπι 
επττάπι ἆπεαταῃς , Ἆος ε{, 
ἀπασηϊῬης γετβδας, Ώγπωπηπι 
κοπτεχατηας, ὃς γίαπεαἆ Ρρτο- 
Φεπίτοταπη υάχοτηπι δεηας 
ἰοεπάβπιας. Ὅδατα {οἷα αῑία. 
ες οπιπίδας παπί] ποταάητ 
ση Ηί γ]ατα Ίεσπετεαἆ Ασεβς 
ααἸοτήπωαπε εἶπς εωεοπηῖᾶ: 

ερορὴ {. κὠλ. ια, 

ὢ Φίνπς" ἀλλὰ ζευέο Ἡ- 
οἩ μοι ὢένος ἡρισνω 
ὃ ποχος” ὄφρα λελεύ»ῷ τ' ὦ 

χαλαρά 
βάσωμδυ 6209» ἴκωμαι Τε 

«σθὲς αὖςδ οῶν 
καὶ ος: κέναι γὸ εξ 
ἄλλαν, ὁσὸγ «γεμωγεύσα 
παύτα» ὀπίσορπα , οερα/ός «Ὁ 
ο Όλομ- 

σίᾳ ἔπεὶ δέζαντο, 1ΕΑ τούνωω 
πύλας 

ὕωων αὐαπιτγάωυ ἀυτώς. 

μιτάφεασε. 

δεά ὃ ΡΡΙΗΣΙ» ὤμησε Ι7ῇ 
701 7ο ΤΗ ΙάΥΗΙΗΕ 
ζμ 2η εεἰεγηπὸ τ 
γίά Ρήγα ἀπωΙΙΗς ο 
πα  ῥεΑη, αμ νί- 
7074 σεπης. 1ο επ: 
ρτα αἶδς γίά ἆμεες ε[ε 
Π07417 ᾖήας » εογοα»- 
αρπά Οὕπαρίαη ϱ40- 
41η αέρεγηΏ. Ο- 

ΡοΥΣΕΣΙΦΙΣΗΥ ΡΟΥ145 ἡγ-- 
ΗΡΟΥΗΤΗ ΡΣΕΓαεεγο {δή 
4ἡ ΡΙΣᾳπΩ 4710 μκ-- 

ἆ 1άεων Ώρτια Όσσα- ρε τμα αντ 
πο Ες ο τ ρος Πιπα]αν 3) παρ Ένρωτα Ζ ΕΗΤΟΣΦ 1εασ η ϱ-- δίεα γ]έχοτῖα εοτοπα!ς {ππε, - 

Έτασυε Βγπηποσοπι σία 1ας εἲ πορον Λο721 ἠοά1ρ γεπίγε 174- 
Ρατεβιεῖεπάα. Αἴαπεοροττεε δὲ σερ»; ἔλθε ὦ ὧρα. Ρεβμὸ. 

γι οδῖξ ετίαπι Ἆας οὈίατα οεσαβοπε,τερεῖατωτεπι α]άὴς 3 οσίΏς Ππβίοτάπα Ασεῄβς δε. 
ἀεςεάλτει αἆ Ῥάαπατα Έτους Βαπή 1βεοπίςί βἶἶαπι. 

ὦ δύτες. Ῥαταίεειεμ Π]ς {αοῖε δὲ ἱαρτεβάπιαἆ σεπεσῖς Ἰαποϊάστυτη Βὶβοσίσπ 
αά ἔμετυατ Ασεβῄα πιαΊοτες. Ιάᾳπε αβρτεᾶεητ ρες βροβτορῃεῦ ἀἆ ουτίσαπα» 
Βος ε[ὲ οἆ απίπιηπι {πππα,απεπιαἆ ραηθεηάιπη ζ4ΓΠΙΕΠ εχεῖτατ. Έβαιε Πας: 
οσα5ἱο τοζᾶ τχορῖςα. ἂδοπι Ρεί αυείραπα» τπεηίεπα {παπα, Ρετ πηη]ας ὃς Ῥιταπα 

νίοσω ».ΡτᾶςΙατυπω ἂγριπιεπτηπα ὃς Ἰπβρπες γενν: Ῥετοιστιπα» ἔοζιπα πης 
Ἀγπαπάτα ἱατε]Πσίς ας { ἀισετες ῥτοία» ἀλλ ὄχι δυμὲ ζεῦξον μοι «ωύαμιν αὃ λό- 
ὃν ον πεεὶ 3 ἡμιόνων ο Αγησίε» ἵνα ὡς πάλίσα ἀυτό πε }) λόος ἀιπᾷ περσηκόντως 
εωνήσω. Ἡοχ Φήπς αὐίά Πτιἁπ]αςιάὲ εχρ]ίσας Τεχίοί Ριπόδστίςί 2πτῃἉος. Ουἱόαπα, 

ἐπᾳπίς, Ῥηταηί εΠε γὶτί ποπιεῃ ῥτορσίση γε Ειβαιλίης 1η Τ1αά. Ἱ.ν. αριά απεπε 
Φύτης Ῥετ ». {οπρεῦπη Ἱεσίευς , νε ὃν 1 ΟἁγΠ. κ. γδὶ τὸ κ. ἵπγ. Ὡοτίεξ- πιη(α» 

εωτα τταάντας, απι ἃ φίλε «οπιημαῖ, Ὀοείσιαι ἄίνπε- [ὀσπιαέππη: ντ ἃ φίλτε- 
έ65, δε φίλπατος «οπηπαμηῖοις » Ώοσίςα φίτερος ἃχ οὗπατος. Ατ (ταεας Ῥ]πάατδ- 
Φεβο]αβες., φίντε »ἰπημίσ, ὁ ἑωίορος οκαὶ. τὰ αἷμαπι τῶν ἑώνόλον. ἃτς. Ιἀείτεο ἵπ-- 
τετρτες Ταήπυς Ευβαμή {επτεπείαπι {εαυπεῖς γοττῖε, σι » δε Ῥτο υῖ- 
Ρτορτίο ἤωπηρήε. Ἐσο γνετὸ Οταοιπι δεποίαβεα {εαυί πο ἀπδίταιϊ, αᾶ 
Ρει φίντυ 1ρίαπα Ῥιπάατί οππαμαι ὃς σροπικὸς δε ἀλληλρεικῶς Ἱητε]Ησεπάπι αἲς. . 
“Απίπιης επἰπα εξ οοτροσίς Ἡηπιαπὰ αὐἰἆατι θυήσα», 1ά εβ» τεέλοτ» ὃς πἹο-- 
«ἀςτατοτ. (απίηίας 1η {1ο (τατηπηατῖσα » οἱ ὰ ρίλπατος ἀεάι δξαπα ἁπαιπαπασπχ 
Ἰοσίουπα οίντς ΑἴΩΙΕΝ/η. Ἠεητίσις ΦτερΏαπας η {πο ΤΗείβΗτο 5εβοΠοτιπα 
ἠπτετρτετατίοπαπι {εα ίσης: δε Ώος γοςαρυ]ηπα ττορ]ςὲ γεττιηε ].εοπίοεσις.δε- 
Ατείας. 

νΝ. 

ῄ 



| 
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ο. ΡΙΝΡΑΡΙ 
Δένος ἡμιόνων. Ῥεπίρτα βίο Ρτο τομής πηη]ήο γε] πυ]αὈης» αάδης οἶπι γἱ- 

εοτίε,αῦ 5 αἱ[εροτίαπα ρυ]εμτὲ ἀπεῖς, 
κελεύδω ὁν καδαιᾷ. Ἡος εξ ὁδφ «κας. Ὑϊαπι απἴεπι ρµζαπι {ει Πμ[ίατα Ἱπεε]]ί-- 

στερριςεἰατίπα αγστηεπΕιΠ1 ὃζ ππατεαπα ςαΓπαϊΠής, Ρες αμαπι ευσΓΗ5 εΠ ἁι- 

εεπάμ»,πος ε[ἒ, εκ αμα «ἄσπαοῃ επεοιηἰα[ἤσυπῃ ε[ξ «οπιροπεβάωπα: γε] εείαπι 
γετῄις ρτῶεἶατος ὃς πἰειἆαπι λέξω Οἆες. 

βάσωμλν. Γταπβτϊιὲ γ{ητρας Ρτο βιβάσωμν νεί ὀπιβιβάσωμδυ Πευτί ἷοεί {επ{α5 

ἀεποζαε, ὃτ 9ε]ιομίαβες εχροπῖε. Ψόσαιιε Ώοσίκα ἀῑα]εξο εβετεμτ ρτο βήσωμλο. 

ςμοίμπόξαί βήσω .Ἔεπιροσις Ῥτα{εηείς; ἃ Πιευτο ἄά ρτᾶ{επ5 τοµοςατο; ντ ὃς Τ9- 
χὶοί Ῥιπόάατιςϊ αυτπος τταάῖς. 

ὃ) λδος. Γταπίροπεπάα εορυἷα κὠ, ὃτ Ροπεπάα αΏξε φσὺς. εἰ εβ {αρετιᾶ- 
εαπεα. ΙΠ γοςε αὐφρῶν ΠΟΠ πια]ὲ επιρΏαβπα οὐ/ετιατ Τεοπίοετι5: αυδά {ος- 

τεπι Πίαπα, ὃς πιατεῖα γίτευέε Ρις ἀἶταπι ρτορεπίεπα ἵππιας, ]απιῖόας {ς1]]ςετ. 

κεῖναι ὸ ἓξ. Πος εβ » ἔκεναι 1ὸ ἡμήσοι μόνα ἁπασῶν ἄλλων ὄπίρανται Ταυτύω ὁδὸν 
φγεμονεῦσαι ὁπὶ ὃ' ὕμτο ο ὁπεὶ ὧν Ολυμσίᾳ Ἐσεφαλώδησα. Ὑ οκ ἄλλαν. σεπῖε. εἰξ 1)ο- 
τἶεις Ῥτο ΕΟΠΊΠΙ. ἄλλων, δε Τ)ΟΓ. ἀγεμονεῦσαι » ΡτΟ ἡγεμονεῦσαι. ταύτω Ρίο ταώ- 
σίω. ὃς δέζαντο περ]εξτο απσΏιεπίο Ρτο ἐ)έζαντο. 
πύλας ὑμνων. Ἱτορίςα ἰοεμεῖοπε Ροτεας Ώγπιποταπα ρατείαςετε ἆῑχίε ρτο οβοτ- 

σε /άς ε{αγε. Ἐϊ αναπιτγάμόω. εἰ ιπῃπῖς, Ρτα/{επεῖς Ώος. Ίο. ὃς ροξ:. ξοτ- 

πιαῖης το ςΟΠΙΠΙΙΠΙ αλαπιτγάνας ΩΠΙαΠα {οσππαπά1 ταίοΏςπι εκ (ταπαππαΏςίς 
Παυσ, Ὦ 1οἷεας Ώος γετδαπη Ίτα Εοπιασί ἁ ρτήςο πέτω ΠσπίβεαΏτε Ἰάεπιας πίσω 
εαήΐο: νεὶ ὰ σέτομαε γο]ο: Νετίο ε. πα. τ «σίτω: ΙΠ{ετΕο γ. πιττω σταιϊεοπυπ]: Απο 
ετομπβεσιπι πιτγέω. ὃ. γεοὶ πατάω, ὃ. Ἠϊης νετριπι Ἱπ μι πέτινμι: Υί αὉ πιω» ὢν 
ἔρημι. Πίπας «οπαροβΗτῆ αλαπίτγημηΡτο (μο ὔπ].αλαπίστω ο {οιζες]ήο:γε] αὐτὸ δε 
εταπβμὸ {απαίεασ Ρο αναπίπ]ειν ποιῶ. εάήογε[αεῖο, ἀρ/ 1ο, {ΕΗΙΓΓ0 ὀβετίο, ρασε- 
ασ. Όσα εχρ[ςαεῖο τε[ρῖεῖε αἁ πιοτεπα ροπάι ἱασμπω ΡΟΤΙΑΤΙΠΗ » ας εαἀμηῖ. 
ἆππι αρεΏμἕης: σε δε ΡοΏτος Ῥεπάυ], οος (σαΗ]εὸ νοςαπης Ρό15 {εμέ 
Ωποά ὃς ορίεσµασις 1π παυ]εῖς Πσπείς βεπεβτί5,οιΣ Πηηίδιις ]αχαεῖς ἀεππ]ετυΠ-- 
επ, νε αρεσίαηΏτης: αττταξξῖς γοτὸ Εωπήριις, ὃς {σίαπι {πΟ]αεῖς εἰαιιόάυπτυτ. Ψεἰ 
ὰ σέτω(νπὰε ὃς ἑοπαππαπε «πίσω ιο }) ἀεάπεῖειτ νετῦιπῃ πεπάω.ῶ. πεπανύων 
σπετύνυμω.ραμάο, αΡεγ]ο : εαπάετα Πεετατιπα πιοπῖξε[ᾷα Πωυταξίοπς βτ πίτγημεημᾶ 
πος τοςυστῖξ Νεπι.ς. ὃς Ταβμπα,. 

σεὂς Πιταίαν. Ώοτ.ρτο εοπηπι. Πιτώίω. Εβ αὐἴεπα Ρτοροβεῖο παντα οπῖς 

{οᾳπεπεῖς. Ῥϊεαπε ηγπαρΒα Έα Έπτοτα Βαπηϊηῖς ],αεοπίσα: τεσὶοπῖς : δε οἶπῖ- 
εας εἰπίάεπι ποπαίαΐς Ίηχτα Βίηπο {απα Ἑπτοταπα. ΑΌ µας νπαρ]α Ο1ΕΟ5. 
Ταππίἁας τοβατατ Ῥιπάατης. Ῥίεαπα ὰ Νερειπο εοπιρτε[α Ἐιιάάίοῖι αμαά ία 
Φερεήε » απαπι νε εεἶατες οοτταρεαπι γἱτριπίτατεπι, εἶδπι Αιοπάυπα 18 

Άεργιο Εἰαιί Πο. εἀπεααἅαπη εταπ/πη εεῖε, Ἠαπς νδὶ «τοις οἀμ]εῖος εἴευ Α: 
:Φο]ίο ἀειϊταίπαυήε ἑ απο Ταπαηπη ρερεηής: γηάε Ταπιίάς, απος πιαίοσε» πότε 
Ἀσηοίοῖε Ασεῄῖα». 

σαµεον. Ἠ9Γ-Ρτο οἱµεορν. Ἰδο]πάς ὦ ὅτα Ίος «Βὲ κ’ χωιρῤγ, φεἱ]λσεε πας ος σἳ- 
41οπερδς Ἆος Γείπροτε απο Ἄρεβς νἰβοτίαπι ρισάϊσο, : 

. 1 



ο ΟΙΕΣΜΟΘΡΕΙΥΧΠ 
ο σωράφραση. 

ους εὖπι γία Εμήβοτ Νεριπηῖ 
δαειτηῖ 414 εοπευδίσα, εχ εο 
Ῥυ]«νταπα α]ίαπι Ἑπαάπεῃ ἆἷ- 
εἶτατ ΡερεΏί[{ε 5εἆ πηπίσπο - 
4ἱ εοτσᾶριᾶ υιτοϊπ]ταεῖς ρας- 
εωτα 1Ώ φτεππῖο οσευ]ταπῖς. 
Άδοπο απ τεπι πεη/ε, απ {ρας- 

"ται ϱβ ρτε(Ώτετως, επῖχα τη - 
ϐτ Εππαυίας αἆ Ἄνργιυπι τε- 
σεπι Αιεπάππη Εἰαα Βσπι: 
ὅτ 1α8ττ ντ εἴ εἁαςαπάασα ττᾶ- 
ἄετεης Ιπέλητεπι. Ονα Ελα - 
ἕαπα. νδὶ Αἱρβευπα απῖ πάε 
ἳη Επι ἀε[εεπάτς, Ἱπςο]ετς 
{οτήτηςεΏ Έργτας, εἆπςατα 
Ἐσαάπε , 9 Αραίπε ρτ]- 
σηἶπῃ αππαϊῖα εἴε ὃτ «οἱῃ- 
Φτε[α. 

9 τὦ 

αΡτΤορ. Κὠλ., {ὰ, 

ἕ τοι Τοσειδώογι µὶ- 
Άθεισα ἆ εοίῳ» λέγεται 
πααὶ Ἰοπλόκχάμο Ἐναδγαν 

πικέμλυ. : 
΄ ων ΄ 

κρύνε Ὁ παρροίαν ὠδίγα χολ- 
σοι. 

΄ ως, Ν ΄ 

χυρίῳ { ὦ μίωὶ πεµ- 

ποισ᾽ ἀμφιπέλες » ἐκάλευσε 

ὅρωι περσαίγευ ουμδυ Έιλα- 

πδα ας 
βρέφος γ΄ ὃς ασ ρω ΑΡΚΕΦΩΥ 

ἄναοσε ὅαι- 
ι 3 ο» 

σαγα, λάχετ Αλφεο οἰκειγ. 
ε » ΄ 

ἔνδε βαφεῖσ» ὑπ Απολλωνί 
γλυκεῖ- 

τας ρῶτο ἔαυσ᾽ ἀθεεδίτα,, 

ΣοΣ 

μπάρας. 

Ο: Νερέμηο ΓΑ 
δασΗγπή ᾖ1ο ἀῑσιήη ᾖ- 
ὕωπι γλοίσεες εραό 
Ἐμμπάπεη Ρερείβε. δεά 
οεεµίχαΜΙΣ οσμή 
112110 στειη]ο. ΡΥά1εη- 
Ζ0 1673 Ραττηϊ γεη/ς 
ΙΣΤΕηΣ [ή], 1 
Αεπάπη ἆργρ Εἰαη ᾖ- 
{10 ΠΓ1ΗΣΕΠΗ, 1 γο- 

745 Αγιπάμιμ γεν εγα} 
Ῥβα[απανό 1 (Όγ1ε οὗ-- 
Σ4ς15 4ἱρβείῃ ΥΣ Γπω]ε- 
7ΕΣ:Υ21εάβεασᾳΕιαάπε, 
{Μὸ Αροΐηιε ἄμίωτη Ργ]- 
η αγ{ἱς1 γεπετεη. 

ἅ τοι ὮΏος. Ρτο «Οπ1Π1. ἡτοι. ὃζ Τοσειδάογε. ΟΥ. Ρίο «ΟΠΙΠΙ, Ποσειδών; αιά 

απία {1ε Φατυτηῖ Εμ Κεύπεςαρρεβατις. 
Ἰοπλόχαμον. Νο ἰοσλόχῳμος ε{χ Ροξεῖσα» γοίαεεου γε! π1ςγος ο2ρή[[ος ὕαύεης: Υη- 

4 ὰ Ττίς] Πίο εκροΏΊεις µελανοσλόκαμος. Ἐτ εὖτα Ἀῖας «οἶοσῖς εαρἡ Πῖμπα χε- 

τετίδις Ρτοβασεευς » 1άεο ἀπὸ µέρετο πω, χβλίωὼ ἀῑςὶ ρυταῖ 5ε[ο[ίαβες: ς ὃτ 
Μαΐες Ῥγτῃ. Οὰ.1. νοζαῖ ἠοπλοχάμοις. Οοππροβευπη εξ εχ ποπαίπε ᾖὸν γίοῖα » ὃτ 
Φλόχαμιος ϱΙΠΕΙΠΊΦΕ» ε{άΥ160» «ο ηΖεπαεὰ Τὸ πλέκευ. οοΏιηλά της γε ππειτο Ιπ{ετιαξ 
Ἱερῖε Ἰοξόσρυχον γέο/αεε εε/α71ρ. : 

Εὐάδ;ων. Ὦ)ΟΓ.ΡτΟ Ενάδυίω. Ἐε τιἐωμ. Ώου ἃτ Τομ. Ῥτο τεκεῖ. 
σοδονίαν ὀδ]να. ος. Ε{ξ λαδραίαν κύνση. Τ)οΐτιχ παρδέγιος φὶ γἰγσίός ϱβΟΥΡ- 

δέν γηΏάε παρθογία ὠελέε ἁτείτας ζω πε σαρέγος εἶαι φεκῆσα ἔπασε» Ῥατχμς ᾖο/οί; 
4μοσ ράβα εῇ όπο νίχσο Ρηζαὐβτη εβε: δι παδόια ποδες, οἱ κρυφα πκτέμλνω «αρὰ 
τῶν γομιζεμλέων πανω εἶναι. Ψϊ αριὰ Ἡοπιστμτη 1Π εαιαίοδο παιήαπῃ, 

: τος εν ἕτερηε Εὔδωξρε ἄρηλος ἠγεμογένει ΤΠαρθθιος.. 
αρειῳ οι ὃν μάω). Πὶς Παπραμάϊ σὉ πατῳ. Ἡος εβ,ηοηο Ί1έη/2 φμὲ ρανή εϐ ϱ74- 

{χήση». πέμπεισα. Ώοτ. Ρίο «ΟΠΊΠΙ, φέµπουσα. Ἡ ΕΓΞΟ 3ΙΙΞΕΠΙ ἀμφεπελοις "απηΙ- 

19 ος εἴὶ απεϊ]]ας, πο Ώωπια]ος: ποπη Ώσς ἱπεετρτετατίο ποπ ης ἀμφίπελος' 
ης Ίοςο νίάετυς πε [τὴς εοπαεπ]τε,Παμίάσπα ἂς εµταπἆο Ιπίαητε ασῖευσαμοά 
“πμΠμερείμαν είε Ρατήυπῃ, ος 

: ποςσανευ, ΤαὶςΗπ]]ς Ἰπεετρτεζαξυς αλασεέσευ, αὐξφγ.ΟιΙ88. πορσούνω ἀεδπέξαπα 
ἀπὸ οἳ περῥω» {εἰς «βοκοσὴν γω, πόβξω ποιῷ ἀκεύκ 1 ὢ δη. 5εὰ εἶπα βσπῖϊα- 
εεῖ παρασευόζω, παιέλχω» ποείζο, νιάδευς τεξδεὲ ἀεάπςί ροίε ἃ πορω: ΕΙΗΗ5 ξα-- 
Έτηπι σοιῶ ὃς Αεο]ιοὲ πόρσωι πἶτις πορσαίνω ὃς πορσαύω: 4 απο γιήβαϊα Τοκ1- 



194 ΡΙΝΡΑ ΣΙ ... 
εα ἄῑαεοῖα. 9εἆ Πὶς Ῥιπάαείσο Γεα[α οχροπίεως εὔκορ,αἴονπμΜγ]ο.Ο ποά ἤσα- 

τατὸ ὅτ µατωτυμικῶς άϊσας. Ναπι αἱππεηεα {εταατο πιοάο {ππηρία » εοσρι5 τοῦο- 
αθης, δὲ Γρεδχατι θτοευπα τοάάμητ:αταπε 1άοο αποάαιιπιοάο οσηαπε.Α: Ώπιος 

ςοπ!τὰ. δδών.]οη.δς Ώοτ.Ρρτο Φουφα,. ο ο μμ 

Εἰλατίδᾳ. Ώοτ. Ρο «ΟπΊΤΠ. Εἰλατίόγ.πος εξ Ειλότε ἑῷ- Ε/Σ14 [1ο νίάεΙσεξ 

ΑΕΡΥΖο αι. Ατεαάΐδις Ῥπσίαπα ἵπαρετοδαε, Ἐπισίε Δοργτο παπι εοπάα]έα, 

-αυσπι {λε εχροβίσαπι ἔοττς ξοτίηπα τερετῖς ὃς εκεερῖῖ. ἴν 

«φαισαδᾷ. ὮΏΟΤ.ΡΙΟ 6ΟΠΗΠΙ. φαισαύμ. Ῥπα [απ απτλοτε 96ο [ίαίξο, οπππίαπι {οτῖ- 

«Ῥτοσυπι {επεεβεῖα εί Αγζαάϊα ντος: {εὰ εαπι Ἐ]άϊς τταάῖς εῖε Ῥιάνπωυς, Μας 

{πα ορίηἰοπίς ἀείεμβοπε ἄτεει,» αιδάἀ ααπαπάο Ατσαάες Ἱππρετατίπε ΕΙΙά1 

τεπιροΠίδρας Αεργά. 

καν τ. Εν αἳ ἔλαχε χατοικεν Ὁ ται αῤχαῖς Άλοετ. Ναπιεκ Ῥησίαπα ἆε- 

'Βυῖε Βυνήας Αἱρβευς, απί.εὖπα εκίσµας βεῖη Αταάϊα » Ρτορτεάϊεπάο Πτπια» 

σης {η Εἰιάα. ώς 

ὑπ Απόλλων Ἆος εἰξγλυκείαι «πρῶτον οὐ Απόλλωνος σάυεσιας μάτερό- γεί Υπο 

ψείρο, Φδεφδάρη ὡς Απολλὠγος. αὖ Αροϊεπεε[ γίσιασ.. ςράνι απποῖαξ Γ.εοπῖςε- 

αμς, Ροξεα νείεις ποηςίΐα ρεηρµταί, γΙεῖπαι {ερετε γο]ςπ»:νῖ Πος ἴαιιάα αἀἱετῖ--- 

Ῥαεις Ασεῄα, δε Ἑπαάπα: ααδά πο επἰπιεηρίεά ἆθει5 ατα Όειις εἶπα ρπε]- 

Ία απαρίαπι εοπιπιειςίηπα Βαδτας. 

ποαρφφρασιε 

Φεά ποη {επιρετ Ιατπῖτ 9ρΥ- 
τάτο Ἐπαάρες ἔωπτυσι, οπαπ- 
απαπι{ς ε[ε ες Ώςο σταπή- 
ἆατα εεἶατο γοἶεδαι. Ότο 
«εοσπίτο, σταπεπῃ Ιῖασα ἴπ 8- 
Ὠίππο εππα αεπί «πσα ΡτΙ- " 
ἄεπατες εοπαρτίπεπς: πες Π12- 
ΊαπιΏος, ἆοπες γετα τείπο- 
ετο Ρ]σσίως εβει 1Ηβταέτας, 
Ρᾳατείαεετε “νοίεης , ΑΡοΠί- 
πᾶς -οτασα{ήπσα εοπ{α]αῖτ ααιά 
451 νε]ετ 1πτο]εταδ]]]ς Βΐς 
εοττρῖΣ υἱσιηίς εαί{ᾳς. Άτα: 
ἀπτετίπα ἴ]]α {οἶατα υητσίπεα 
μΖοπᾶ Ραττηπεπᾶο Ριαυῖας 
Ρταπιπείάίαπεαφσα». ὃς απι- 
Φαΐπεπι!ουπι ἔαα Έωπάεπς, 
ΡερεΏς(ῶβ οβαςο ἄππιετο α΄ 
Παπιἁαϊιρατηςπες ριςάίτααι, 
υτροεςνατεσι εκἰπίασα ἔατα 

παπι Έεαά Εαε]εαι,{αΗΙκέποα; 
Ραττωπα απτίζοπιας ΑΡοῇίο 
ΕΣ πείπαπε ὃς Ῥατςας οββειτί- 

᾿φεδεοπ{Πείε. 

εν - πλ 

ἐπῷὼδ. Κὠλ.Ιδ. « 

ἐσ ἔλαν Αἴπυτυ ὦ πωτὶ 

ὠξόνῳ 
Κλέπρεισα Θε02 210). 
αλλ ὅ ρδω Πυδώνά ο» ο δυ- 

μῷ ππέσας 
΄ Ε) νο 

θλο) Ὁ Φατο)ο- 
έ 5 2 3/ ο) 
«ξειῷ µβλετα, ὤχετ τῶν 

«ΙΦηΤεΙσο:ᾶρος 

ταύτα; πέ ατλάτε πά- 
ους. 

εως ο 
σα ΦΟΙΥΕΧΟΚΡΟΚΟΥ 

ζαναν κφταδηκαάα 
- ΄ Β 5. 

καλσδο αργυρέαν 
΄ Ν 3 

λοχμας ὥσο κυανέαςν 

χε «εόφβογα κξρογ. 
-- ος ΄ ο. 

τα δν 6 Ἀξυσοκεμας αραυ- 

ἁ- 
΄ Σ Ξ Ἆ ΄ 

πιετ Ἐλευσω συμιπαρέσαισεν τε 

αρ 

µεταφρασς, 

Νεφπε {ασ 4Αεβ]- 
5170 1η οἱ ΣΕ1ΡοΤΕ 
εεἶαης εί {2Π0η. δεά 

1 Ργεβοπεις » η ᾱ- 
3710 ϱΟΠΙΡΥΙΗΡΗΣ «418 
ὀπειαεης αεγὶ ΕΤ» 
αὖὐθσ Ὁγαομίήῃ εοπ/η/- 
Ζ47Η5 ἄε ῥος 1Σ0/ΕΓΑ- 
δή αμ. 1ρ/ᾳ γενὸ ῥᾳ- 
74έέα ἔγαα ΗΕ ΓΑΠ2 

ΟΠΠ «έροπεης » Τ7- 

πάρα αγσεηχεση ἆμ- 
705 21ΓΕΥ οβαιοσβερεζΣ 

ζ μία πηγε ο 
ΡήΕΤΗΟΣ εἰ 

ραπ Πο 
βατε [εεῖν, «ὔ' ΡΗΤΕΦ’ 

τα 2. τ νο. αλ - - 
ὅσι ἔλασε, τος εξ ἑοι ἔλαθε ὅα σπίτος ΑΙπυτογ ΕναΦγη πειζωμᾗω) λαδεν Ἔγχυ- 

υ ο) 

ρκσε 

νι 

ξ 
. 



οἱΥσΛΜΤΡΟΤΡΕΤ. τος 
μονᾶσα τὸ ασέρµα σὺ Θες, ΥΡί Άρρατοτ τερίς επκα ἵπ εἀπεαπάα ριεἶἷ]α, ὃτ {εγιαπόα. 

ψϊτβίπε εα[ζα, (Παπ ἕαππςῃ Ῥσατει νοευση οἵζηρεαπι ἀερτεβεπά!ε,Η]ς κλέστοισα 
Ώ)ος. Ρῖο «ΟΠΊΠΩ, κλέστουσα. ὃζ Φεῖο Ίοη. δε Ροξε.Ρτο Θε8, οι ἱπεε]Ησίειτ Α-- 
ΡοΠο. Όσχεεσεα {ῃ κχλέπτοισα Μειαρβοτα εβρτο κρύπίουσς {ππαρῖα ὁ Εμτίρυς, ααά 
ασα {ισήρµεταπε, ἀι[ίσεητει αβ]εοπάμητ. 

ἄλλ'ὁ ᾷ Η.ο. γετεδτὲ ἵπεοερτετατης 5ε]χοί.ὁ ἡκάτοι Δενίω ὅπου. το) ὀργὴν, κογισιῷ. χαταρν, καὶ αθὸ τῆς ἀληδοῦ γνώστως ἕν ὀκοίώναν τὸ δεινὸν βουληδες » εἰς το οἩ Πυδίου Απολ-- 
λὠγος µαγτεῖον ἐπτεένετο , νωσόωλνος ποεὶ αἳ ᾧ «Ἀαφδορας ἀθορήτου σάσοι,. (αεετὴτη όλογ΄ 
οὗ φατον, Ίος Εξ, ἀξῥητου,ας Ρτοίπάε µέγαγ" δε οξείᾳ µελέτα Ώος ε{ξ ὀξείᾳ φεοντίΦ καὶ 
οπιτεταμδύη: πιεταρΏοτα πμπρεα ὰ {ασ]τεῖς αειεῖς αι: αεΠἠς {ετίππε.Ἑόσιε ρτα- 
149ςΓ εταί απίποί ρετευτρατίο» 6ο πιασίς εεἶατε γο]εραι εαΐυπῃ. ο. : 

ο. παντα». Ώ)οτ,σεβῖε. ΡτΟ ταύτης, ἀτλάπυ Ὦου. Ρτο ατλάπου.[τεπα πάδας Ἐ)ος.ρτο 
παρης τὰ ποπαπασίο πάθη, Ώςε απο γοςαρα]ο εοη/[ω]ς Τ.οχίσα. Οἵατε Πα]]ας-- 
πα νἱάςηεης Τ.οοπίεετις δε Ατοις απά πάδαςρτο πάδος ὰ πάνε, Ώοτὶσὸ ἆἷ- 
ἐχαπιρίαπε, νεος 
ἆ Ὁ).Γοτἱςα Ππηε ἅ. Ρτο ῥ. ζώναν το ζωώνίω δε χαπιδηκκόρα Ρτο καπαθηχαωδρῃ, Ἠις γειροταπι Ιηῃο[πεσῖς Ραττι» ἄτεαπα βσπίβτας, Ναπι ΡΕ Φοικόχροχον ζώγαν,ίαη- 

ςπειυπι Ώμπαοτεπα, ὃς {πιο ἱπσγατα Ιπτε]]1σῖε, ευπι απο ἔσεμς ντετο πιαξετπο εβτεώεως.Ἑερετ αῤγυρέώ καλπέδα ἱππιήεααμαπι ου ᾷ Ιηῇαητε ραττι ἔσεµπα πχοχ 
εσιεβηταπι ρεσειτεῖε. οσα ἕαΏσπαπα εκ ντηα, αμα γας ε[ξθαπασίαπι, επ εεῖ., ἕωσναἆ ξαεΙΠίοτεπα Ρατευπι Ρετ εοῖος Ποῦσπα πιοπ/ός {οπβπα βοςΠπηη]αί ο. 

ΦονικόκερκοΥ. Πῖα νοκ εοπιροπῖεας ος θοµίκεος ῥ311Ρ)δὲ κρόκα» ἔγα/ηΗ. Οο- 
Ἠίαπι ταῦτα εξ γεροτς {ησυήπε ἰαεϊηέξανεχ οόφις εοπτοκτα {εεμηά1πᾶ, ος 
{αειπα {πι νεετο ἰπιο]μίς, δε ἵπ Ρατεα {46111 ουἶαι ἔτι Ρίοάἵε. Ῥταίετεα ζώναν ἑαταπθόσι, Ώλο ρετῖρατα[ειςὸ ἀῑσίειτ , ῥάχοτο. λύνη ζωύω ἀῑεῖειτ ρμε]ία αμα γπατι αἁπησεῖε. 
ο λάρεμας ὅσα. Τοςἱ ἀο[αἴρείο,ῖη απο Ἐπαάπε Ρερετῖε:ἁππιεεπα πἰπήτηπα νπι-- Ὀσοίησα, Νδατη κράνος εξ 1ὰςξ ας µέλας πσεγ]ας Ῥεοῖπάε νήγο[μ: απα]ῖς Ίοσμ» εΏε {ο]ες ἀεπῇς ατΏοτίθας «οπΒτιις. Ύεἶ κωανέας λόχµαι ἀῑξῖ ροτείὲ αΏ οῬίζυτο εοἶο- πα Βοταπι γα]ατῖ γτοίστιπα , αυ ΠΙΩΡΠΑ εορία ἵη ]οςίς (Πηήπιοάϊ γετς Ίμοιιπές 
τερεεϊμητήτ. 

Θεόφερνα. Ὠϊαϊπα πηεπες ρταἅτιπι ἵαπναπα ἁῑςῖε ὅπ μώπε πι) τέφίω, γεὶ αυϊ οπιπία Ρετ ψατοϊπαπάϊ ατεεπη ΠητεΙΙςεσείρποη {εσις ας Ρη. σᾳ.Ώοσρεο τη-ασεῖου]ας Ίοσο ρτοποπαίπῖς ταύτη:ᾶς Ἰξυσκόµας Ἠ)οἵ.Ρτο χευσοχό- ῥή.Αρομη]ς ερίεείοπ,αή εξ 5ο], αῦ αιτε] εο]οσίς ταάᾗς «ππαρεατα. 
σραύρωτη Ἠ.ο. πρσε]αν {ευ ένμδω», ὃτ χεγαεισωλέα Φροξσω, ΕΙ οοπτροβ τῇ ϱσ σεαι 119, ὃς αῆτς επ η. Ελευδὼ Πἰς Ίπιε []ΐσε τό Εἰλείθιν.ΤΓηιοϊρᾶ ἀῑδίαα αὐ ἐλένδο 1ΠΗΗτατο απο {αρρεάΐεας εοπαροτα γετρο ἔρχομαι γεη]ο͵ Ναπι νεπῖε ορεπι Ιατήτα Ῥατίαπεπήρας ΤΠεηῃα, Ύμαπα Αἰπουίεμίες ἴπεςτ βυεπλλίως Ώεςς «οἸεραπε. 
μοίρας. Ψε {σοκ ἵπ Ἱμπεσπα αάϊτις εΏος Ἐμαάπες {ατπή,αεῖς Αρο]ίο νεποη {ο- - 

πεϊηα»[εά ὃς Ῥατςα αἀ[τοης: νε «]οεῖο πατ]ηϊερεῖς Παπ αζβείς γα Ῥτορτεβιπι ρτοίρεσεε:πες ἵῃ πποττς Ώρα {τε Άττορος, 
ο 



ο. Ὁ 

π 

Αιὶ 

1οό ΡΕΗΝ ΡΑΕ Ἱ 

πρό Φρασις. 

Τυπς αὐτεπιεχκ γήεεβδας 
Ρετ απαδίΊειη ραἵτυπῃ Ιαπη1 
βατίπα ἵΏ Ἱπσεπι γεηῖς: απεπῃ, 
ἕως υτοϊηϊταιίς βοτεη {δἱ 
ἀεεετρευπη ε[ε ἁἀοἰεως , ἃς 
πάς Ἱσποπη]πίαπι πιετυςης, 
Ἠαπηῖ τε]ίὅχαπι ἀς[εταῖς, δε 
ἆπο εςθί οευ]ἠς ἁτασοπες, 
Αροϊμηίς Ραττῖς δε ΚΝερτιπί 
αὉἩϊ εοπβ]ο ας ρτου]άοπ- 
τία, [αίερτα ἀετεῖιᾶι 1πβα-- 
τίς ουτα εὔπα πιε]]ε ὰ Εμυ]ς α- 
ραπ [μβάυᾶο πτῖπεταης, 
Τωτετίπι ΤΕΧ1Π εφ!ῖτο εκ Ρειτῖ- 
οο{α Ῥγιμοπετειετίας, οτι- 
ες ἀοπιε[ἤεος Ιητεστοσαῦας, 
γὈΙ ε[ει ρυετ , απεπι Ἑ- 
παἆπε Ῥερετεται. Ἐυπε- 

οροφὴ γ. Κώλ. Ια. 

ο ῤ Ε 
ή λος οἳ ὧσο σρλάγ}γων, ὧσ' 
ὠσιγος τ᾽ ἔρφτας Ίαμος 

ζομδνα 
ος κά Ρο ά κὸ λείπε χαμαι. ἆνο  «γλανκῶ- 

πες ἂν 
΄ -” 

6ο. µόωΥ ϱελαισγ ἕ- 
ἳ μα σνό δέ. το ὁ Έὔκουτες ἅμίμ- 

φει 

Ἰῷ μελιωσα) κηδίρλν. βαςῖ- 
λευς 

5» ΔΝ 4 2 ος 
οἳ Επεὶ πε]ραέοσας ἐλαύγων 

ἵκετ ὁν 
Πυβθωγος, ἄπορτας ὃν οἴχω 
εἴρετο πολδα ὃ Ευνάδγα τέκει" 

µετάρρασε, - 

ΡΥΦά/5 σΣετη εν γ]/ες-- 
Τό ' ρα72 απιαΗ 

ἐς φάος ἀωτία; ἃ μὸρ κγι- Ἱας η {ο γη: 
Φποἵη φΗΙάεη πα [α γε- 
{ο ΓΗΗΙ: {εά ἆπο ε- 
{5 ο «Ρ ἍὌρου 
ΤΗ εοπ//10 » εώΙΥΗΗΗ 
4γαοπες , ΙπΩµΡάΜο γε. 

Άεηῦ ΡΗΠΙ ε/7ΑΤΗ 4άβ]- 

Μεη{ος. Κεκ αΗ2ΕΊΗ ρο(ί-- 

4η ρεέγοία εί ζαης 
ΤεάΓ; εκ Ε}ΕΡΟΠΕ, 71- 
πες (οπή γυσαὀαέ ῥε- 

ΤΙ1 4611 Επαάηε Ρε- 

Ρετίβεε: Ε)ηύο επΏη {-. 
πύπι ες αὓ Αρο]ήπε Ρατ Φρρο ὁ ἄντω φᾷ γινά- ῥ/ωπ ἀῑεούαε σεπµπε. 
Ρτοσυαταπ... ο Σεν ε[ε 

Ἀλδε, ἸΜατηΐτας Ταπιή, α- ἆ. ἔλωννδη αἲ ἔξ Ἐπερώσου ὠδγος Ίαμος καὶ ἠλω 
οἷς το θῶς ἐνδέως. Ἠ]ῖς . ασλάχνα Ιπτε]]σ]ε πω γγδω», ἴθιι Ύωσεα ΥὈἱ Εοιπιᾶ- 
τας ἔαις, Ἐς Φρα ἀῑε]ε ἐρατω. αμδΙΙ ΄λωναν ὀπιδυμητὸν Ρτο/εη ορεαύµεη, 
γε τωῖς Τεϊςπίηδιγε[ αιία Ὠεί ρτοίεπι Ρατίεραε: εί αὐ]α Ρτασηαηίες οπι- 
πες ορίαπι Ρότετε» ὃς πια] Βίπο αΏγί {οἷεῖς Πδετατι. -εά γὶὰς Ιεξτος 
4Ώποῦ. Ρατταα ἀπιαὈί]επι «σας Ρἰπάατις , ααδά εἶπα {π Ἱπςσπα Εαπε 
Ὑεπετῖε, ὡδὶς ἀο]ος Ρατει Ῥτειή Βιεηε δε Πποτησηίαπεις » ααίεπα α- 
πιαητ εχρεΓί οταιάα πΊετες » εὖπι δε ἀῑβιεί]οτε ἃε τατάϊίοτο Ρατ 
Ρίετασυε ετηςϊαία βταυ]τετ εχαπίπμεητητ. Ῥμτεπι αεεπι Ριαροβτίοπεπι 
ὧσὸ ῆς Πιπῖ ρτο ἆπο γε ἦλδε σα ὧσο Ρτο ἀποὶ απλώνγω, ἀολα 

με ἃ να». Ἐτ Εατᾶς Ὠογ. Ρζο οοπισα. ἔεαδ. Ίαμος απτειι ἀπο 
ἕων ὃ γιοί ἆδχμς εἴε: {προς απῖριης επίχα Ἐπαάπε ἱΠῇΑΠΙσΙη τεΠοιΗξ: 

«ηζερδνα. Ὥοτ.Ρρτο «ΟπΗΗ. κηζορ, Ἆος «βί χυπωρδύ». Νου αμήάσπι ἆο- ἳ Ίοσιπχ ρατε5 τεεοτάαεῖοπς, Πασά σπα γ]άεπιης οΏα ϱςί]σπῃ βΗΠει(εά πε 
Ἰρποπηπία, απο Υἰέχις πηατετης αβεόλης ἱπρῃῖςπῃ ἀςίοιηζε, Ἰ το. 
νο Ὀγλανκώπες. ΜΙταηόα Ταποὶ οἀικαεῖο. Φὶς ὰ ζαης στις Ερτεασ η (5. Ῥοπιυ]ης επι ἵαττο ὰ Ίμρα, 9ο ηχαρῖς «β πήταπόητη ὰ ἀταεοηθας γεπεπαβιπ!ς τερείΠοις Ποπάίποια βΗβο ο σατΙτῃ ολα ὰ σαπς» εί Ἱπ- 

ρᾳ. 5οἆποπ εαίᾳ {ή ζερειπα ὰ ἀκαςοπίδιις Τοπ ΗΠῃ ἀοτετ, αξ ἁἰπίμα Ρεομίάςη- τα» νι ἁπίποαι δε «α]εβεπι Ῥτορασίπεηι βαβογο γἱάσατς ΈσοῬ. ατετα 
σι οτήπι εοπΏΜο Ιά ἔρεζωπι «ῇ, ἠπτε]]ΐσε ἵη Ρήπηῖς ΑΡοἱΙπςηι εἶης Ρίζα» 

” 



ο τσ πε ος Ε τε 107 
ὃς Νερεμαυπη απ πσι» αποτιπῃ Ὀεηίσηϊταείς εται ἀςίετεμαι ἆ ριιάδυπἆα πια- 
στο Εσίηπα εωταΓς, - 

ἀμεμφει ἴῷ µελιοαγ. Ἱητε]]ήρε παεί , περιφρασικῶς, Ἐς εχροπε ἀμέμφει {οἶ]σςε εἷ- 
Ελαβε ΙηΠΟΧί0, ἃς ρτοϊπάς πο τερτελεπάεπμάο. παπα οσίαπα Υοσεπα 1ὸς γε- 
ΕΤΗ κατα χεησικὠς, Ἱναπι μολθλείαν γα ἁᾠσοδαφε, Αξ πηο]ίε πιβὶ οΏξ πιείτας. 
Όεπι γοςῖς αθα{ηπι ντ Ἱεπίτεε, αεἰά[άτε ερίεπετοι ἀμεμφεῖ. Έεντ ριῖο {ασσεῖηε 
αυταοτί Παπς γοσεπι, γεπεπαϊτα ἁταςοπατα πατητα. Οπαπόμαπι άταοοΠες εεῖασα 
Ώεπεπα ποἩ Βαῦετε αυτηος ε[ Ρ]πίας 19.22. 

μέλιοσαν. (σεπῖε. ΏοΓ.ΡΕΟ µελιοσῶ7, αηδόμόνω ος εξ ὀπιμελέμδνῳ. 
βκσλεὺς ὃ. Ώείεηδίεις τεάϊες Αεργεί εκ Ργεµοπε:νε αασβηῖε Επαάπα ριε- 

αυπι,ινεαῦ οταεμο ξιΗε Ρτοπιηαξµπα, Αρο[μπεπα εἰς εΠε Ρᾶίτεπα, ειπα ἔοτε 

εεἰεβετείπαμπα νατετη, δε-ατετησπη εἶως Ροβοσίτατεπι. 3 
πεβαέοσως. ΤΟΓ. ΡΙΟ «ΟΠ1ΠΙ. πετρηέοσ», Οποά ερἰεπεἔοη Ἡ]. α. εἶάεπι ετ]θι]ε 

Ηοπιετης. 
Φοίβε Άπολλογος Πυροὶ ὁ) πεῤηέοση. 

δὶς αρρε[Ίατα «[ξ,αιία αἆ πιοβῖεπα Ῥατπαβπα αἴρειγίππησι εξ εοπάίτα, 
Ἐνάδνα Ὠοτ. Ρίο «οΠΊΠ.. ΕὐαδΦνη. ὃς ρς. Όος.δς περ]. 4ἩσΠιεητο ρτο ἔφ). 1- 

γάχειν. Εξ αΠη1ε, παοάϊ γετοὶροξεῖσἱ λεγάκω. θἶεμεί ὃ πέφυχω, Φέσνκας πέπληα ἆς- 
άμευπεις περύκω, δεδύκωιπεπλήγω ὃτ βπαΠα: Πε Σρτατετῖτο γέα δε ος, γόοκα 

: γετδί}άω ἀεάμαίεατ ρεγάκω, σέςηΟΥ; {1 ο72Η5)/Η17 ΠάΣΗ5. 

πυράφρασς, 

Έτ οπιηῖ απ πποστα σπα ἔο- 
τε ἴπ τεστς νατεπι Ρτς[εαητίζ- 
Άποασα, πεοσε {οβο]επα εἴας 
ὀεξεᾶητατα γπαπαϊη. δῖς ντ- 
ᾳπε 2εεερε τείροπ8 πιοπίςα 
τεέετερατ. 9εά εἴπς Επι] 
εοπΏρατες α[επεταδαπε {ε 
πες απάιπεπες νιάπε ἵπέαῃ- 
τεπι, 1άαπε στα αησᾶς ἴαπα 
εἴει ἀῑςες εκ ᾳἳσο εταξ- 1η ἷα- 
οεπι εάίας. Ίχεασε ουῖπα τά 

{είτε ροἵεταηε . παπϊάσπα Ἐ- 
πησάαε εἶαπα επῖχα ἔστυπι Ίπ 
{ππςο , ἀσπιετόσπε πασπο 
θεευίτατας, νΌιτεπεταπα ἐρίης 
εοτρας Βαπαταπι ὃς Ρρύτρη- 

τεατσπα γιοίαταπι [ρ]εράεπ- 
ἴσαι τοτε πααάςρατ. Ας ρτο- 
Ῥίετεα ρτοπια]σαπῖτ πιατες ντ 
πα Ῥετρετα σι γοεατετᾶτ Ἰα- 

πας, 

3 Φ 

ἀγτορ. Κωλ. 14, 

΄ 3 ο. 3») 

πωτρος. πεει Ὀγατῶ) σἳ ἔσε- 
ὧαι µανπγ ὀσπλθογίος 
σα. οφ. ος να 
60ΟΥ» ου εποτ ὀχλεινλγε- 

γεαν. 
«ἱ 3” ΄ ον 5 9 
ὧ, 6σρα καγυε. ποἰσὶ ους ὄγα-- 

κοῦσας 
5” 555 2 

ματ’ 19ὲν ἔυλοτο πεµ.- 
ὥπαιον γε)ῤραμλνον. αλλ Ἐγ-- 

/ Δ ΄ 5 
Χέχρυπτο γαρ οδίνω, βαα τ΄ ὦν 

οπει-- : 
΄ 5”. ρ ο. Ν 

ἐ2Τῷ:, ἰων ἔαγαισιη καὶ σοιίι-. 
5 ΄ 

πορούεοις 
Γι] ο 

ἄκτπσα βεβρεγωῖνος αβρὲν 
ο Δ Ν / 

σωμα. τὸ χω κατεφαμιζε κά- 
λει-- 

ο ΄ ΄ ΄ 

αι {άν χεογῳ συµπαὺτ μᾶ- 

74ρ 
. 

᾽μεπέρρασας, 

ῥασγεν [εργα 11ογα/ες 
αμχεῖα [γε γάζ7} ΣΕΥΥΕ- 
γ1619 εκ ΗΗΗΗΗ ο ες 
γη ματ ἁρ[εά πγσηη [1-- 
Ρεπη, δὲ {Με πιεί 
ας. 411 περ αμ {ι- 
π1βε ερπε νε τες- 
δᾳπε εὖπι ταπιεὮ Ίαπα 
ὁὶ ζήζηο ἄιεδης ασ 
ζεί. δεί επῃη. οες/{-- 
Ζ15 εἴαΣ {π Ίμπεο, ὔ' 

70ο ήΗποΗ/(0 γιο]αγΗ ή 
ανν ὁ' οηπο ρΎρΗ- 
εἰ 44 Ιπαήε[αά ης 
22ΠΕΥΗΠΗ εώτρή». 1402 ὔν 
Ρτοσµιέσαμ1{ γοεσγ1 158 

οπή ΣΕΠΡΟΥΟ ΠΙάΣΕΥ 

ων 5 ᾽ να) 3 στ 
περὶ Ὀνατώ; ὃ. ος εξ, «ῇ) πώτα: αὐδρώποις ἔσεδζ µαντν ἔξολου τοῖς οπεχθονίης. Ἠῖς 

Ἱνατων Ὦοἵ ρτο «ΟΠΗ, Φγητωγ.Ε: τίαπα ἀ]οτυπα αα πιοπιήζ οσα], ρτιπασα 

1 



το ΡΕΝ ὉΑ κ 3 
παδεί βΠίς βτορᾗες ριῶσεάειτίς, Εε]ίαια ἆπο Ιπήείμπι Πηῖας η βτορῃς»,{ζἶ-. 
Ποεενατειη εκοεΙἱεητεπι {οΓε » εἰήήαιε {Πσρειη Ρετρεῖιαιη. 

ὡς αρα. ΕἰηΙ5 οτατϊοπ{5 Αεργτί αἆ ἀοπιε[ξιςο». ΤΙκῖξ αὐἴςπῃ μώνεος. ρτο 
ςοΙΏπη. μέωνε ὃς περ]. αἩσπα. Ρτο ἐμζύνεπος ο{ῖ ἔδύλε, 

τοὶ αἳ ὦγ, Κεἰροπῇίο ἁοπιε[ίςοταπι , ααί {ε δε αιιάϊῖς δε γιὰ][ε πέραπε επι 
ἱωάαπτεπι, πει {μή5 {πα άϊδις παείιπα εκ νπιαδατ Αεργτης. Οποάἀ γε τηαρῖς 
παῖταπα γἰάεαίης, Ροξτα αἀάῑεαπιρΗΠςατίοπεπα ἂτεππροτε, {άφιιε ἆς {1ο » Ίτα νε 
{ρίε πος ἀῑσας, πο 1]! αμος Ιπετοάιιςῖε τείροπἀεηῖες. Ἀαπι ΠαυἱάεΒι πε πα- 
εππα αμίόεπι {εἰεῦαπε ἱπέαπεεπι», αποπηοἆο Εειπριις Ποτα[ῄεπῷ 9εὰ ροξτα ἵαη- 
εὖπα ποταε ἐεπιροτίς οἰτουπβαπείασι,αμοῖ ἀῑςςίαπα παει» ε[ετ Τατπις, αα μπι αὓ 
Αροῄίπε τεάης Αεργις, σπα Πιτ ες ἀοπιεβᾶείς νδῖ [ζει , ἵτα ντ εὖπη 19 ίαπχ 
εῄει αμίπεις ὰραττη ἀῑςς. » παίταπα νἱάοτί ἀεδεατ» αι 1ά πείοἰείπε Εαπιη]ϊ 
σοσί». 

ὤν. (οπ]μηξᾶο Το. Ρίο εωῶ. Ύοσεπῃ εὔχοντου 9ε]ο][ίαίξες ἁιεῖε βσπΙῄσατε 
Πὶς που, ὃτ Τ 2εοπΙΠα Ππσιια ἴεα γ{ατρατί. ΤείςΗηίας εχροπ1: Φεβεβαιοωώῦτο. α]- 

ᾖγ1αὐσηΣ , αμοπίαπα ὁ χωυχώμλνος Ιπουίε, Φαβεβαβται ὃ χαυχαται (4 σ/0ΥἱάΣΗΥ 
14 αώγπιαγ φισά σ{ογ]αζη”. νεὶ εεῖαπι, ἴπαιίξ, εὐχοτου αρ µᾷ ὃ ας τσ Θεὰς 

ὀυχὴς Φεβεβαιοωώτο. Υεἱ ἠογοώώτομξ καταρῶγ. Ώος εἰξ μη ῥγεεε κά Ώεος απγπιά- 
ῥεπές νε] μήεεχρεχΑΓΊοπεπεσαῥαηγ. ἵπ. νους εὔχντο οἶπα Βε Ἱππρετεεδεί τοταρο» 
τὶς περ Ησίτας απσπηθηεπα. ολ. 

σεµπ]αωγ. Ἠοε ε[ῖ Α, πιῦτα πεµ7ρατοΥ ὕδη ὂν τὸ ποιδίου. γα] πέντε ήν ἡ μερών 7ε- 
λοηρδμον. «ἱρπίᾶσαε πεμρ]αος φ1η70 ἀῑο ΕΥΙΗΡΟΝΣ, αεελήεη»: δε Πε τεζχὸ Ιοαυ1ῇ- 
εὐτ Οταςῖ, γε Ηοπιετῃς πεμπ]άρι ἱκόμεδο, Οάγ. ἔ-φήπερ ἄῑε γεπίπη». πεµπῖαιος. 
ἀπὸ ὃ γίκης ὦν Καλητώλίῳ Φεισνήσων Ὦ ἱητατς]. Ἱπ Ἐαῦ.σἱήσο {λε κ νιῶογ]α Ἡη σαρί- 
2019 εΕΠΑΣΗΥΗ». Ἑτ Πε αἷῑα 1ά σεΏῃς γοςαΏη]α ευτώος, τεταρτῦος ὃτς. Οατοτήπι- 
2Αλναμδρό. Ώος. Ρτο 2εοηδνον. 

᾽ αλλ ἐγκέκρυ-βο. Ἐ οτίο εἩτ ἀοπιε[]ςί πε(αἰπετῖπε πσευα εΠξ ος Ἐιαάπε ΕΠιΠτ. 
Ῥαπήιατ ἃ Ίοςο.δε τερι» απῖδιις εκατ οσσμἱτατις͵ Εξ Ίας ἴππε ἵππεις, ταδε, ἃξ 
γιο]α. θθῖνος ο µνπο » Υε]εσιπε «οἀϊσιπι πιακίπια ἵη Ραττε. 5η: είπα αυϊ 
Ες Ίεραατ΄ 29φ. δεά όνος ει Ἱεμεήεης, Ώε οὔνῳ δε ορίνω νὶάε Τἱοίζοτίἀςπα.Εβ: 
μ. βατία 1άσΠι ἃς βάτος. δε ἀπείρρτος ρτο µέχας. 
: ἔεγθαεο 1) παμπερφύςει,. πιο γ]ο]ατΏτη σεηστα Εαεῖτ Ροξτα, αι  ρΗγΡητεαν- 
πα ἵπηερταβαπεήἨπία, 9οὰ ρσαεςτ 1]]ας πε ετίαπα αἷθα. Ώε Πὶς νὶάε Γ1οί- 
εοπ]ἁςμὶ, ζάνδαϊσρεο ξανθῶς. Όια γῖο]α βίας τατίουςς ὃς ἵω πιοπεῖρις τερετ]-- 
ππτας: εά]έίαιε εκ πιοπεῖοηις αἶ]ατας ἵπ Ἡοττο Γιο αἰιμῆς {6 τείχατις Ατοξίς 1π- 
Έμπς Ίοσιπα. Ἔ ; 

ἄλοπα. Τὰς ακηνας λέγὲν, Ἰπομ]ε Φε]ιοῖ. ταὺ ἀποπίσῆουσας Άρπὸ  αὐοίων είσαι». 
ΖΟΥΕΜΗ εκ βογἱδ1 ϱά4εΣΩΗ: ἢ λαμπιαῖόγα, Ὢ αὐδῶν, γρ) ογωσν [/σογρη. Ἐτ Τπεϊ- 
πῖας λαμωξότιτα [β/ηάογεμ εχροβῖε. Ῥοτὸ εβ ΡεΗρ]ταβς ᾗς τεάφεπάϊ νο 

«Ίαυγῶν ἕων ἔαμδων τε 3) πορουρῶν Φδεοσισμῖκος σευφορὸν σώμα. 
ς ΄ το καὶ. Ιζατίο ποπαηῖς ]απαἱ. ατεράμκέω. Ώος.Ρτο εοηπι. κωτεφήμισεὸ πάθη ῥίζο. (119 εεπηροτα Ὦοσίςὸ {οσππαΏσιΓ Ρε: εἶλατα θεοιβίσαπι ἕ, 



ουσ σης νι 

; ώ 

περάφεασς, 

ΠηΏιοσεαῇ ποπιῖπς.Ῥοῇ- 
Ύπαπι γετὸ ρυδετειῃ αταιξ 
βτεσῖε, σπα οὗ {ααπιτεπ- 
ἔξατεπῃ [πα π]ς εῇ ὃς ἀε]ες αταἴεπῃ Ισασ]ς εἲ ὃς ἀε]εέτα-- 

Ῥη]15:8ς βαππατη Ιαπασίπεπη, 
«πα γεί[αεαΏτεα «οτοπα τηξ- 
ἔαπι εἴας, δε σεπα εἴτεσπἆα- 
τεπτας ,Ῥαδετιατίς παδαπα 
Βεεερ]εαἆ Εριάαπσπααυς 
«ντος πηςάϊα «Εεῖητοτ Άεσα - 
ὧατη, δι Ε[άεπι, αἆ Α]ρλεᾶ 
ἀε[εεπά!ε, δε Μερτασυτη απᾶ 
Ιατὲ Ροτεητεπη͵ ὃς ραίτοπη Α- 
Ροΐπεπι Ατεα πασηξ, ἆσο- 
αηἰηίπαφας ὃς εαβοάξ Ρε]ϊ 
ὃ Ώεο Ίουε εοπάῖτα, αυ μπι 
ὁ πια εππετβτ οἷας {η/α, νε 
181 ρατετεε Τατοπα., ποέτα 
{αῦ ἆῑο ἱπποεαυῖε., Ροίτα- 
Ίαυς, ντ 81 ἀῑἰσπίτατεπη τε- 
Θίατη Ἱπιρετεῖτες. Ἔαπι ρα- 
Ξεγῃᾶγος γεπιάιεα , ᾳπςατο 
εοπιρεϊ]ατόφπε β]ο , το: 

πεεπιαξ. Ῥετεῖε ξαδυ]απι Ταπηῇ παττατε : ἃτ Ροβσια 
ούδας {τε πατας , ὃς γηάε ἀθῃποπιϊῃοεις - 
ἵπεμητα αἀο]είεεπιῖα.ΟἩαπα εἶπι αισίῄε 
Ἔπεμα τοραῖ» νί εοτύπΏ ο 
Ὦλοτ.ρεο εΟπ1π1. τορανῆς, Ἐχευσοσεφαίοο 101. δζ 

επάα Πῖς τατῖο ερὶ 
ῥΕΥΣΑΣ1, τερανὴ 1 άα, {ερ [εδ α)ι/ὰ ἁῑε]ειιγ 

Ρ:Ο-εοπΊπᾳ. ἠβηςε. ο 

ἔτωδ.κώλ.ιδ. 

: ., 9 

-πῶτ ὄγομ ἀδαλατο). τερπιας δν 
3 Χ 

ΕΤΕ 
/ 

2ξυσοςεφαΡοιο λαεν 

«απο ἥβας, Ἀλφεῷ µέεσῳ χατα- 
βαὶ 

ἔκώῴλεοσε Τοσει- 
δν ἐνρυβίαν ὃν Φέ2ΊοΥ, 

3, τοξοφόρ να. 
Δόλε Φεοδ ήτα σκοπὺ; 
αἰτέων λαοτέέφογ 
πιμαν πυ ἐὰ Ἓφαλῆς 
Ίνχτος ὑδαιθρίο. ἄγ-- 

πεον γζατο ϱ αῤτιεσπὴς 

σαφεία ὅ0σα μετάλλα- 
σὲ τε 4’ ὕρσο πέκλου Φεὂρο 

: 
ας ο) 3}. ΄ 5” 

Χοῑνον ἓς χῶΩ ἴμλρ , φαμιας ὅπι- 

257, 

109 

΄ 

εώταφρασις. 

ῥο0ς Πο {10Υ- 
5411. Ρε]εά αδι αμΣ 
2470 ὤγοηαξα ροή 
αετερὶ; [γηᾶ μη Ρή- 
ῥεγέασ » {η Αἱρῥεμήη 
7εάμ/η ἀε/εοηά, (ὔ' 
{117 ΝΕΡΣΗΡΣ 
ζαεὲ ῥόΣεηΖε; [η 
βτοςΕΠΙΣΟΥΕΙΩ,ν αγεῖ- 
ΣΖΕπΕἨΣΕΊ4 Ρε/άΗηι- 
Σ15 εοη//7 ῥγάήεη, 
Ρεζέηςβορα{1 αἴζογεία 
ῥόμογεΠΣ {4πριᾷ [ρ 
εαριζ: πο {ὐ απο. 
Κέβορα Ζήσε γεγ]-- 
ἄλες Ραχετηά γοχ. ση 
ζ1ιΗΙβΕΣ επ”, 5μγσε 
Γης ηΣ 1γε- 

σΙ0η6ΊΗΣΥΖ γεπίω Ροβ ναγἰώρηη.. 
Ροπάς μΙΒπετδις.δατσε β]Ι,ηπε αἆες, πηεάπιατς Υοσετη ἂτετσο {εαπσο,νε 6απηᾶς 1 Οἵν- 
Ρίαπι απα οὕτω ἔατατα εβ το Οταεῖα εοπισιιήής,α αυτη Ἰσβίτατα εταπταῦ Ηετοα]α εοττλτι]- 
3α,αἆ αἩοταπη {ρεξταςμἱπτη-εχ γπϊπετ Οχασὶα εοΏΒηεης, - 

σα τεζη]ε σποπιοἆο ἅτ ες 
. - Ε ι, ο πυης ἀῑσίε αποπιοἆο {6 βε[εεῖτ αἲ' 

Έα πυπι Ἱπερεμπυπη,δς Ρᾳίτεπι Αροί- 
ρε ΠΡΙ οὐηεπίαε τεσῖα ἵα Ποπαίπες ἁοπαίπατῖο, Τερπναξ. 

ῥοξε. ρτο χευσοσεφαέε, ὃς ῥξας. Ώος.. 
εβείοταπι αμα εεῖσυµπεατ τῇ βν ῥή- 
2 αηία «τα» ἵ]]ᾳ νβ] εεπετα Ίαπςο Ρτο- απενοππαίπο ε{ξ {πομΙβτπαα , δε απχοτῖρις ασ» Ίπείί οὐ]εξξεαπιεπεαπα .. ἴαπα ΑΡΞΑ. λΕυσοςεγαγος ο «14γϱΑ (0704 Ἰη/σηὰ » 

εοἷος εξ απτεις. Ἐτ {οττὸ ξανσος 
απδά αμα Ἰαημσῖπε «οτοπεεαζ» αι 

σι» {αῖε Ίαπαας » ἵεα νε Ἠπαίεις ρυδετιαΠ ρε- εὐῄίατε βε ερίεηετοὮ Πξμά, Εῖς νοςαι]ῖς ρα βαητίαπα ατατῖς Γπηιῖςα ια” ὠραίους γεπήβος ας Ρεοίπάς απιαβ]]ος τοάἁ]ε Ἡ 
Ρπια Άνήας Ηδτι ἀῑσίειχ εἀάερῃ Ξέαιε Ρε]ο 
εατοῖηις οἁπετίης Ο6ποσῃ 

χαρπὸν ἠξας, Ρεηρήτ 

οπήπες. δίς οτε 
Ῥε]ορς ὰ Ῥαττε ἹΜερεύπο ε]οτῖαπα οεῖ-- 

πάπα ἱππρειταβς ρτεςῖρις. ν αεὲ Ἰαπηρίποπι αρρεᾗσε» ρυδειῖς αεοεῖς ΕΓιδχηπας. 

τει σι Ετορᾗε εετΏα Οὐςδ 

Ὡυί ρυἡαίαε ὃς ογείςὶε ἵη πιεηέο 2.ὃτ δεπῖς » ασα» {αςιεῖ Ρᾳττεςεοτοπα. Ιπ[ΐας. 
εἶποῖς, : 



11ο ΡΙΝΡΑΣΕΤΊ 
Αλοιῷ µέασῳ χαταβαὶ. Ἠος ο{ξ» ἱπεετρίεῖε Φε]ιο[ίαβε, τοτε δὸ πᾶρρ]μόμλνος ἓς 

τίω Επίδαυρον πύξατο. ΤΗ1ε οὖν ΕΡΙήσΗΤΗΤΗ νεπΙβεΣ, Ρ/εεάαΣΗ5 εβ. Ναπι Ἐριάαατις 

πηοάία εξ ἵαεες Ατσαάϊαπι δὲ Εἰάεπι. Ατζαάία ρηποϊρίιπα ηαῖας Βυποϊηαϊς » Ες 

οἷις οξεία ἱπςο[ε,οῖς Ἐρίάαυτης εἶπι Πε ἴπ νιτίπίαις πιεάίο » τεδτὲ ἀῑείεις ἵπ 

πηθάϊο αἱρᾶεο Ρτεσατυς [απι!5:πομ αιδὰ {πστεῄι» Πε πιεάῖας αη µας, {εά αιὸἀ 
1Π Ίοςο ἵακεα εἶμς πιεά παπα Ίπεε Αἰζαἀίαπα ὃς Εἰάεπι εκίτεπια ἆπο το» {αας 

Ρτεςες εοπεερετίς,α! Ίοεις ε[ῖ Ερϊάαιτις. . 

ἐκάλεσε.Ο.οπιπαῖο σ.πηεῖτῖ «αι/α ΡτΟ ἔχάλεσε.ἴτεπα µέοσῳ εοἀεπι Ρα6ϊο Ρτο µέσφ. 
εολενοαὶς γίατρατης ΡΓΟ ἐνχεβαωεκεπαρ]α Υ]άεὈῖς ἵπ Τμεχὶς». 

Ποσειδώνα. ἹΠερεμπαπα αυπι ἵπµοσατ. Νάπα ὰ Νερτπο εοπηρτείῇα Ῥίεαπα, 
ντ Πτορβε,δε αππτορΏε {εευπάα Ἠα]ας Οάᾳ ἀοεεε , Ἐμαάπεπ Ρερετίε: ἆε- 

1πάξ εκ Ευαάσε εοπαρταίία Δ0 αρο]]ϊπε Πατι5 ε[ῖ Ιαπιμς,1άεο Π]]μπι απ πα,ππς 
ῥαίτεπα αρρε]ας. : 

ἐωρυβίαν. Ἐρίεπεεοη ἹΝερειπ!, πος εβ,αιατῖ»,επίης ]οησὲ Ιατέαιε νῖς εκτεπά[- 
τατ,ααιίάεπι τοῖο απαδίεη εεσταπι εοπηρ]εόξίτας. 

τοξοφόερ. Ἐρίτπετοπ ΑαΡο]]ἰπ]ς,εαί ετίομίεας ατους,{ίεὰ αυῖα Ρε[εεπι ὃς πιος- 

Ῥο5 {μΐς ταάἠφ Ππωπαίτεῖε αμαπάοσμε 99ἱ: {ει αμία» νε ἔετιπτ ζαυυ]α » {ασίτῖς 
Ῥγτβοπεπι {ετρεηῖεπα εοπ{εςῖε. Ἐμπάσπι αρρε]Ίατ Ώε]1 {ρεεμίατοτετη . απία 1 
ΤΏε]ο ὃς παεης ε[ῖ,δε επ]εαςπαδαίταιιε 181 τεπρίααι εἰατί παπα» 1π εαἶας Ππα- 

πε {εΗρεῖ εταπῖ γετίᾳς, αυα Ἠετρατμαι εοπιροΏείοπε αἀπετίας οπιπία γεπεπᾶ 
Ποππίηες νε ἀεδετεῃε. 

Δάλε Ώοτ.ρτο Δνλε. Ώε]ας ἴπεετ Ἱπ[αίας Ογε]αάας. τορΆαπις Ογπτμαπα,Α- 
Βετίαπι,Ρεἰαίρίασι,ΟΒἱαπιγάϊαπι, δε ες Ἱδίεαποτε δεγιβήαάαπι αρρεἱΒβατα αι- 
ενος ε[. Ώ]ᾶα Ώείι»)} ὄμλος ἴαγις. Πιαπι[εᾶως, απδἀ αροΐίο., πος εῇ, 99], 
οπιβίὰ εἶατα δε πιαπἰείτα τεάάατ, Ὑ εἶ αι δἀ εὖπα απτεα «σε απιῖς οὕτσιξα, 
ας ρτοίπὰε οεομ]εᾶσειας» Ρρατεζαξτο ε[ῖ » επι ουσια Τηρίτετ Τατοης ρατήατα 
ἕαπα πιοηβταυᾶε, ὃς ἑ πιατί επιείσετε {αῃτ,[άεὸ εὖ Ἆος Τουῖς {πάτο Φεέδώτος 
Ὦμπομραξις. 

αἰτέο. Ῥοβμαεῖο Ιαπὴ , απα τοσα: νε «ΟΠ{ΕΟΠΑΕΙΣ λαοτεόφον τιµίωὼ ᾖ2ΥΟΥΕΊΕ 
όρμος αἱεησοἍος εξ βασλικίω ἀρχέὼ. γεσΗμη ἀθηηίηήη. Μαπα ὃς Ἡ οππεσας 
τεσες αρρε]]ατ ποιρδύας λαών, ῥαβίστος Ρορα/ργκμ. δαπι Ἱοπος ἃτ απιρΗταάο τε- 
οἱ» εξ αἶετε, “ομοσε,εποτῖ,εοπίεταπτε Ιηδώτος, Ώοτίοὸ «Βενήπτης τμο) Ρτο Ἡ- 
μὲω » ὃς κεραλᾷ Ρίο Μεφαλῇ, δε ἀῑείεατ ἐᾷ κεραλᾷ Ῥτο ἑαυτῷ ο νε] ὦ (61, Ρετῖ- 
Ρίτα βἠςδ. 

λαοτεβνον. ος εξ σεέρουσω Ίο λαθι.. Αιοσαϊ λαόγρεφος Ριορατοσγτο- 
ΠΠ" ἀῑσίεασ πο λαῶν εεφόρλυος. Ἐς Ἡς ἱεο[δεοταξ ἀεσεπεμό τη τα σοπις 

εοπαροβεί5 » 1η ΡατοΧΥΤΟΠΟ αξθίπαπι » ἵπ Ρσοραίοκγίοπο Ρα[πασπι βροίβ- 
ἐαιίοπεπι {οτίσης, : , 

νωνπος πμ σις ὃς Ρε]ορ» Ρίζες εοπείρΊε ποξχητπο τεπιροξε θάε 
Ῥήπια Ὠής ἥδῃ. Ιάεο Πας τοξο αμ ο ἆο Εῑα εἰτομβαηεία «ο ἵπ 1959 33 
ποῖσεμπα ε. τν 

᾿ αντεοθώξατο. ΑΡοΗπίς ραετῖς τείροπῇο : οιή γοςς εαπεύπα {1818 Φτσίοα- 
Έαπα ΙημΙβΌ 115 τε[ξαειις, ἀρτεπὴς Ώος ο{ξ ἀληδὴ, νογατδε πωτοία ῥάΣΕΥΠΑ, Υτ αρο- 



ο κε» οτε 1Η. 
ἔπεπι τείροπάϊῇς ἵππασε,σπί νετ]άϊοις Πεἴῃ ἀλπαϊς τείροβῇ». 

μετάλλασω. Ὀογ. ὃς περ]εξτο θἩσαιςητο Ῥστο ἔμετάλλησ, ἃ νεῖδο μεταλλάς, 
{Μ4Το/ΖΥΗΣΟΥ, ρτορτιὲ «ο πιοᾶο απο πιετα[οταπα {ετήταξοτες ἵπ {οάϊηίς, νὈί 
ΨΠο τερεστο» ἁἡιιά αταΠΕ,ἄλλο μετ ἄλλο α]μά ροβ αἰΗ1: Ώ]ης µεταλλῷν» ο” 
Τεχεῖδε Πᾶς ραυ]απα ἀεεοττα ΠσαἰΠεαξίοης ΠρπιΠκατε ροβατ» Γ/εΥγοσατει4 οφ]: 
ὃτ ἃς τεξεσστητ αἆ ΑΡΟΗίπεπι, εἰήε5 γετρα οἆ παπα ἴαπαμπα {εαυππτας. Νε β 
τείετας οᾱ ΙαπιίμρεμΏς Πσπαιβεαδίε ἔρεωνώ,απαΠ Ιπαιβαρ επι ραίτεσα απατετεῖ. 
8οά νετδοσηπι {εσῖες τείταρατατ. 

2] . κά. 5 Ἂ ση, ὠ ος 
ὄρσο τέκογ.Ὁταίίο Αρο][ιαῖς αἆ Ιαππιπι Ε παπι α. ἆ. ὧγε δὲ ἀὔεασο πα, ἀπέλδωμλν 

υεἲς πέω ἐσομδυέω ὕςερεν πελύκριοΥ » }ὶ πελυπλ»δῇ «χὠΕΩΥ 9 αἩτ ἔςη εἲς ζω Ολυμπίαν. 1π- 
εε]εσῖτ Ογπιρίαπιμποα αμα [ίδτυης ετατ/εὰ αμα]επι ἔοτε ο πα, ξαεαῖ ρτα{οῖης 
{ειεδαε.ἵναπι ΙΠ{Πευῖς αἲ Ηετεμ]ε ]μάϊς, εα εἴ ἀεπιάπα πάγκομος ΡτοΡῖςτ. αε]ι]ε- 
τοσησα,δς {ρεξξαξοταπχ ες εοῖα (γαεῖα «εἱερτεπι ςοπευσ{ηπα, ὃς ῬΓοΡῖς: «ἰατιπι 

οξαεμ[ησα,εγαῖ ἔπευτα. 
ὅρσο. Ῥοΐε, Ἱππρετας. κζὶ συγκοσἰὼ ΣΟΓΠαΑ{Ης εκ ὅρστο αιιοά Τοπίσηπι εβ ρτο 

εὔπιπηί ὄρσου. Φετίος ξοτπιατὶοπίς πῶς εἴῖ, ὅμω εοηεῖσο Ἱαῦει {πεατιηπι ἐρῶ. ΑεοΙ. 
ὅρσω. αιοά {π ἕεπηρυς Ῥτα{επς αξξίαυπα Γταποέειτητήπάε ραΏπππα ὄρσομαι. Ἡπρς- 

, . Ξ 3 
τα. ὀρσου,[οΏ]ςὲ,ὄᾳσνο. {ΥΏςΟΡΕ ὃροο. ὁ 

ἴῶν. Ίο. ὃς Ὥοτ, ἱπβαπίπις. Ρίο εἶναι τὸ πορένέβαι, ουραμάϊ ἔγεκα οὖν 
ΕΙ (1802. 

ράμας ὄπιδε. Ώου. ρτο φήμης: ὃς Ἠᾶς γοχ το φωνής. Ὑε 9ελο[ιαίεες ὃς Ττ]- 
επίας ἱπεεσρτεαπεις : πἰπαίσυσι τὸ ἔμψ φωγῇ κτακολουδὼν ΡοΏς [ἔφμοης γοςςηι 
270441. Ἰνατα ντ ἀῑσίε Ἡοππετας 

χαλεπεὶ ὃ Θε) φανεῶαι «αργεί. 
ΦΗΡΕΜΕ εβ Ῥεος εμἰάεπεῖ Ίαγηια αββαγεγε. 

Ἰἀεόατε τουσπι {παπα {ςαιή οροτίετε ἀῑςῖε Αροῄο. πε ἴτα οοπτιήε Τε]ε]ι- 
ες τν 1 2/ 2 ο ο .. 2 Ώ]ᾳ5 » ἔρσο Άος εβ θδεγέρδητι » κνγθητε ὅπιδεν ὃὶ φέμης , Ἆος εξ σὺ ἐμᾶ χεημαπσμᾶ, ὅ 
ἔμῶς φώης. {ήΥςεΠΟΗΕΖΥΕΡοΠε Ίπρατη Τε[ΡΟΠ//ΟΠΕΠΙΙ( γοεεπι. 

΄ 

σεραφεαα». 

Ἱτααπεγεπετυπεα εχεε]- 
ζαπι οἷά (τοπ) Ῥτοπποη-- 
τοτῖαπο:νδί ρατετ ἀκάῖτ Τρ 
σεπήπααι γαΠςϊπσηάϊ {α- 
εὐἶτατεπας Υπατ οπ]άετη εχ 
Έστε Ρες πυρολωυταν : αἶτε- 

Στη εχ ὀνθνισασιφ. Ἰα{τ-. 

5 

σπεταπςντ{Ώατη νοεξ πιξ- . 

ἀαεῇ πείεῖατι ο ἆιτοε : ἃς 
απυπι Ἠετεπ]ες Αἰεαί οὐ] 
γεπεταπάστη σετραξ, Ἠετος 
αἆ τες σετεπᾶας θπἁας μι - 
αοης,δς επῖπιο «εοπΏἀεπ[- 
ἄπιας , «εἰεῦσίτατεαι Τους 

ΔΝ ΄ 

«ΡΟΦΗ. Κῶλι ἐς - 

) 9 ε ο. 

ἴκρυτο ὅἳ ὑνηλῶο σά- 
2 : ) 

σδαγ αλίβαπον ρε, 
3) Φε ο 

ἐνδεέ ϐἱ ὥπασε «ήσαυξον δίόν-- 

ον. 
- 2 ος) Ν 3 

Βαγτεσαµάι» ποχὰ μ θωγὰν ᾱ- - 
-. Χουεν 
υ ’ 3) -. 

Ἕκυσεων αγνωςου , εὖ- 
ο νι ΄ 

τ αν 3 Βρασυμῶώχαρος ἔλσωγ 
/ Ν ΄ .. Ἡροαχλέης:, σεμλού βάλος Άλκαι- 

δω, 
ο νθις , ’ 

πατέςς νὶ εορτα) πε κπση πλει- : « 
ςόβθρτον 

βετάρεασις, 

Τεπεγ/ 15 15147 αἷ- 
27 σ ΥΗβοῖη οχεε//αηη 
Ο7οηΨ:Υ61 εἰ ἀεεή τῇε- 
Γαμώ πρωι α]- 
ΜλαγίοΡό τ ἐπ (μα Ε 
44 4ε γασρίμ 1Πεηάά- 

αρα στα 
ο ΟΙ 

γεμίεης Ἠεγεκίες; πο-- 

ῥμρ ΕΕΥΗΣΕΏ Αὐἰεσίώ-- 
4012 Ρ 4772 σε/οὀγίσα-- 
Μέ1 1Η{ΠΕΤΕΕΠΟΣΣΑ-- 



112 ΡΕΝΑ’. 
ραισίς ἑωβάσαίᾶσε ία Οἶγπι- πιδμό τε µέχςον ἆξθλων, [δν ο] με Ἑἱβμη, 

ρίᾳ, απὸ {ρεέταιοσιπι εοι-Ζ]ωὸς ἐπ) ἀμρρτάτῳ βωμφοτότ Τόμο τηακἰ ή {η Βαοτει πβπίτα πιυ]ήταἆο, σος ή ο) . . Ξ 

αἰεάπιααε οεγταπηήπ πα «ΟΠ- ο : ΤΗΕ. 10118 ἴη [Ἴργε-. 

ἀϊάϊβεε,ταπς ἵπ {ππιπια Ἰο- ΛλΘΗΣΗΕΙΟΥ Φεὼτη κἐλέυστγ. π4 «γά:Σ15 ογάζι/ππη 
πἷς ατα εοτήπαπι οτας]{ ορατοί. 

εο]]οςαῖςς, 

ἴκυπο. Δάπεπεις Ταπαὶ ἵη Ἐλπι ἆπεεπτο Αροϊπε ἀείεήδίτας: απὸ εὐπααά- 
πεπ]Πεπο αὈετυς Ταπαις οτᾶςμ]απα 1ουί Οἰψπιρίσο εείρετε» απαπἀο Ἠετεμίες 
Ιπάος Ο]γπιρίσος ΙπίΕεμετετ.Ώ εποτατι: απέεπι Εὶς ΕΙΙδρετ Οτοπή τάρεπα,αις. 
ο ἵπ {οἷο Πτ.Ώε αμα γἱάε {αρτὰ. ὑφιλῶς 1οη.Ρρτο οοπ11Α. ὑψιλᾶ. 

ἀλίβατο.Ἠος ε[ ὑφηλίω εκα{{α1η. Αλίβατος Ὠοτ. Ρίο «ΟΠΠΙ. ἠλίβατος ια 
29᾽ δε του βαΐνογτα Έτη ἀλιτεῖν διὰ το ὕφος. γε] 9 ἠς αὐατέλλων τὸ Φε ΦΤογ ἥλιος βώτει. Νες 

ἁβαι]ς οἴξ πας γοςῖς εχροβτίο αριἀ Εμβατήππαι,α επι γἱάς. δἷο σέβαι κλί- 
βατοιεκεεί{α 4βε.,αρμὰ ἩἨοππειαπι, 

δα, Ώεεΐατατ τπµΏνς αποὰ ἴαπιο Πο ἀεάῑς Αροΐϊο: ἀῑάταιε εἴε ἀπρίί-. ' 
οεπι εΏείαυτηπα γαεἰείπή : αμοὰ βς εχκροϊήε δελοίίαίξες,ἀϊσοπ5 Υγππα εἶε[αισᾶν 
απδά Ίαπα εαπι γετίζιςαπραττῖς νοςςπι απάταϊβετ : αἴτεταπι, απ ἵπ Ελιάς ἔπ- 
εΕτῃς εΠει {ασετάος Του]ς.ὃς οταο]οτιπι ἵπεετρτες.οεἆ Ατεθας ἀαρ[ιεεπα πᾶς 
ελείααταπι πιεΗὴς ΕΧΡΟΠΕΤΕ νἱάεεατ.Ναπα µανπκῆς ἆιας {ρεεῖςς {αεῖτ, θὰ σε- 
πηίπος Ες ἁῑσί ἁτι1 παεῖοπῖς τπείαητος ατὈΊετατητ. Ῥτ]ος εβ τοβικὴ: αυία ατεῖ5 
ῥατείεερς αἴσιιο πιοἆο εξ. δε εα εοπαρ]εξξίτας ατα αττε οΏ/ετιατῖ Ροβυπιρνε 
εοπἱεόχητας,ειεπεα πα ο/{εγματίοπε»,τεσι]ας Ριεάιδίοπιπα, δε απαί]τα. ΟµΔ- - 
ς ε[ εοῖτα Ηειτιήσοτιπα ἁμαιρίίπα, Ριγβοσποπποταπα » Αβτοϊοσοταπ:, ΡΙψΗ- 
εοτμπα,νΏί «ετεῖς ες ελι]1ς εοπἰεέχητα Πεάς οµεΠέι. Α ἶεετα {ρεεῖες ε{ὲ φισικῶχν, 
αιιοά οὗ αἴτε δε ρΓῶεερΏς αἱϊεπιπι «ῇ: {εά εοπεϊτατίοπε ααάαπα παευτᾶ δε 
ππεηξίδ μοάαπα πποτα [θετο Βιεπτα Ριαάϊευπε : οαια]ί5 εβ {οπιπίαπείαπα 
εοπάϊτίο » ὃς οί ἐνβοισιασμῷ «οπᾶ]ταεί, δε Βιτοτα ταρΏ Ριαάϊευπε αιια ἵπτεί- 
ἆμπῃ «Πεητ5 «οπιρτοδατ. Μαία Αισιή οἀ[έτωπα γἱάςς Ρε αιήετεπι ἀῑπῖρῖ 
θἀπιοπί εις Ααριίεης ]οςο εεβι:,δς γὶάϊτ τεπᾳ εμέ οοπηρτοβατΙ.Ψττοφε σε- 
8ετε Υ{ον Ιαπαῖάας ἵπ Ἐ]ιάς «εοΏβας, Ἆζαπι πυροµαντα, Υίι {μπε. Τεβατις είπα 
δεμομαίξος Όταας πποσί5 Πρίοσικα βΙ Πο νιόἩππατπῃ Ρε]ες [η Ίσπεπι εοπή- 
οεσοδε Εήπο ἔπεατα Ρταάΐσοετς :αποά οἆ ΡΕΙπιαπη ατεςηα {ρεξτας. Ῥώσᾶν ἠάεπι 
ὠλδοισαςο) Πήοπεο πιοάο εοπείτατ!» Ἠθετο απϊπή πιοτια ναεϊσϊπαβαπεης: αμοά 
αᾱ {εεμπόαπα ἔρεεῖετι Ρετήπας. Ῥτατοτοα ἀαρ]ες 1ο εἰείαητης τεξεττί Ροτεβξ 

ο ο ο ο ο τν. 
ἆπο ρο σης ἆιοϊ λεμε τος σος ο ο ον άμίον ας ο - 
εἶπα ταῖ νεβῖεαεε , ὃς βπο Εαις ον ης Ἐν ντα ο ᾱ- πο Ἡ ολ Ἕνρσμας ασλως τεπι αρειῖε, νε Τοίερᾷ Ῥπατασπά 4ςε 

ο. αρ 1ππὸ ζα]ία 1η επΓοτοῃα άπεσης: απο τα οηπία ἔειπιε 98 
Εεληίς οτΗη) οζαεπ]α, δὲ γατῖς]ήία, εχεορεῖς ῬἨγβεὶς, Παπηϊ]έης Ρει αμάιεπι ν]- 

ἁῑτ {ο θγταςιίᾶς «είατο»ἆ αιιοὰ {Περ{εἆ {ιο παα]ο. Τεαηιις εἶιο (οισας οπαεαἰοό 
αἴας 

. 
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αἩμς Ύετα «οπΏπες» ας {α]{α ἃς οττοΏεα , οἶἶπι αιήδης οοπίαπεχα {πατ αρετεὸ 
Ἱππρία,δς ἁπὈῖα,{ορΏ(Ώσα, σπα α οπηπία Αροϊα(διγε! Ῥοπα εχραττε, Ἠδε τε- 
ἑτὸ Ατεηςιἃ απο ποῃ Ρ]ρΗῖε οχεετρετς. ο νι 

µαντοσιώύας» τόχά,, δε φωνα) Ὦ οε]σᾷ {πε Ῥτο «ΟΠΕΠ11. µαγτοσιώηςο τότε δὲ Φον/ωὼ. 
γαπεϊπαδαπτας Τοπ ἆσειντ οπε]ιοτ εΏ 9εἶιο]. γεί εοπὶσδξίς ἰΏ Ίσβετα Ρε]Πρις 
πέισιατυπα. Ψεἱ γε αὔἹτπιαη αἩᾗ» ὃ εοπ/{οϊῇῃς νὶππαέααι Ρε[ηρᾶς: απαταπα 
{σιΠητα Π {οτεηῖ τεᾶσ,σεοσ οδαια» τα ἀεπυπείαραπε. 

: Νευδέων ἄγγωσογ. Ἠος εξ ἀλιὴ, Μοταπάητη νοςσδα[απα ἄγνώσος οΟΣΗΣΗ. ραμπιὲ 
εχροπ!,Ιςποσ/».δεἆ Εὶς αξειὸ {ηπήτατ ρτο ὠγνοῶν, ο πε[ζἱή)ζΗ1 ἐσπογαςτ ἃς δε 
ἀγνὼς Ο.9.Βγτῖ. ει ἀγνώτα Φηρών, 20η {ςηαγαηε {ργζγη;. Ἐν Τα πτα. Ο. 2. ἀγνῶτες 
κάκιων σόμοι, ὨοΙΗ6 1σηαγα εὐοτεα] η ΑΙΗΠΟΥΗΗ;. ελο]ἰαίτεν αΏποτας οποίἆαπι 
Ῥτο φνυδέου Ἱεβετε ὀργέων. ς 
Αλκάϊδ. Ὦοτ.ρ{Ο Αλκώδῶν: Ραΐτοηγπαῖευπιαῦ απο Αἶσαο ῥαᾳττε Απιρηίεγο- 

π]ςομίις Π]ῑης ρυτατα» ε{ῖ Ἠετομ]ες:αιΙ βρασυμάχανος νΟςΟΞΗΣ,αὖ οιιάασιοας {- 
ὁῖς ας πιοµεις εξ. ΤΏςίειχ εΟΠΊΠΙ, Αρασυμήχαρος. (ατετήτα απποτας 9εἶνο- 
Παβες σαοίἆαπα γε]ε ἨΠοετοι]επα ρεᾷς γοσατήπι ΕΠ Πε Αἰσαυπι: [εά Ηετομίοπι 
πηοπίεα Αροϊῄπεϊ οτδευΠ,ππηταίο ποπήηο,ροίῖεο ἀἰότηπι, 

συτρές ὃ ἐετ; Ἡος εξ ἑορπέω συσήση ὑπὸ πλείσων αἱ δρώπωγ συγκροτουκδίω, Ῥαττξ 

Πὲς Ιητε]ασῖς Του Ἐῑπς επίπα ἵᾳ Ποποτεπα {πίεμξα {μπε ΟΙψπιρία: δε τεπετα" 
{αΐς Ἠετευῆς ρατεσ» (παπιής Απιριήσεγο «Πεε Αἱσπιεπα πααΓῖες. ἑορπώ) ἁῑκῖε 
Ώος.ρτο ἑορτά Ὡς κύση αμοὰ ρτορΠὲ ας αῑεής ἁῑεϊειτ, Εᾶς ετά(ατὲ {Ππήερτο 
ευσήση γεὶ σα α... πλοκόμβερτος Ροξείσαπα γοεαῬυ]απι εχ σλέσο», ὃτ βεοτος ἁῑεί- 

η ρποι σωέρλουπαε.Ἡ εἶ ὤρθς ἰὼ σλεῖεοιτ αλορώπωγ αθερίζοντοι {ε- 
Ν 

ταῖς σθος συ πλειςο! 
σον 

ον ον 

ἆ ηλ 12417 ο] “; ων Ξ ο . 7 τν έτη ορ ούτε ο4βΙΗγ1 ρμμης «ὖ' εοηΗρηηΣ : πολυαθρῶπος νπο νγοεαου]ο. 
. ο Ωω. τς ας τὸ ον ο ρα . τας 

σε». τος ει έσονν Ί6 7οωοΥ πων Όλυμπακω) αγωγών ᾿ΜΕγΙςΟΥ. Ῥοβες ἐπὶ 
5 7 ο ο] λος ΄ : - 5 α- αν δα ακειτότῳ βωµῳ "1ος εἴι ὃΦηλοπάτῳ: ἆε ἅἴα ατα Ρήπια ἀῑδεαπα ΟἆαΊπ βῶς,; σολυ- 

{ - υ - 

ξενωτάτῳ περα ξωμῷ. 

ο ορ 5 Α΄ ποράφρασις. αγ περ. κὠλ. (ία, μέτάρρασς. 

ον 5 ρα ΄ ο 3 - ο. εἶπι κ τ εξ ε πολύκλειτον καθ Ελ- Έπ χο ἵεπαροτε 2” 
ΣωηΠςαὉ «ο τεππροξε,ςείερτε ον, ν ς 9 κ τ λανας γέγος Τα 1Η; σγό 1οπιἆασαπα ψεπας (εσπηπτς ας σεις . τος ας οΣΗ10 141} αγά εοξ : 

{απε ἀῑαίεῖαδιαπϊάειη απί ὀλβοραμ ἑασετοιΏμωντες οἳ αρε- σεηι Ιαηηάαγ1ΗΗ 4111- 
. - - . ο. . ο 

πίστατεσα εοἶσητ , ἵω νίαπι πος ζ16 4 ΓΑ η. ΦΗ1 
. κ. Ν ερ 5 - ὦ 

Ἱοποσίρας , οπιωϊδάέφας ΄ ἓς ρωγερῶν ὀ9δν ἔργα, τεκµα- «Ἡγεο εοἶμης γίγειζες 
Ἑ ος οκ και ρος {η αρετζζ νίά νε- τας. Οετετλπι αποᾶ ααἩΐσπε --- τν ὃν κος ας τν 
Ξαεῖε, αὐα]ῖς αι{απεβετα-  Χθέ “ΧΑΡΟΥ.άρμοΑ ὁξ Άμης. ΙΜά1517 άβσεῖη 

τς 1 2 { το ορ 8 ἀῑσίο εεττο ἀεείαται.δεάτα- ἄλλων κρέμαται ΦΒογέούτων, ορ” Φμείςηε- Ἡ 14ρε 
μα” 2 εν ο ον Ἔ ; . τα 

σιξτεῖὃεπε σεΏα τερτε]ξ- ποῖ ὃς ποτε φόρτου πδρὶ ἄωδβεκα- ΎαΣ10 αμ ἐκ αξῃο 
Πο αὃ Ιπη]ά]ς ΡτοβοΗεἴτας, τον Ρεράεε 1ζρη]ῥηςοές 
εἶὗτα ἵπ αἶιος τΏ Ίπςος εἰῑᾶ : ο ο Φεόιόν ν ἐλακωότωπ) αἰδία «ομώη» αῤμαπάο ῥγὲ- 
απίδας εσιαος αοἴταπῆδυς, 

-- ὃῃ αἱ ἆμοάρεμηη τα ες πι στι {4110 αἱ ἀμοκεςμη παάιο ἁποάεεῖος τα Ῥιέα αι ον τν τω, ος ὁ 
ἀεκττὸ ἀεσμτίο, ὃς τίᾶις «εζει γαεις οὖκλέα μοφάγο 7η ασ 4η{ 



να αι πνσ 

ΝΕ αν 

πια 

» πᾳ” ν ΄ ς 

«Κυ αγωσαμόνοις Χ) ἨηγλΙσασγ» νὶ ὦμ 1χης ἆσεις εν 

4. ΗΡΙ ΝΡΑ κ Ἱ 
ΟΙγπιρής, οἵαῦα Ὑεπείαα- εἰ α ἐπόμως ἐσυ Κυλλαίαι ες ἀθήο, γεηεΥζήή αάβι- 
ώς Ὃ τς ο Άλησια µάτεωες αἲ δ ρες 4; σγαρία σ/ογ1ο/[άη: 
ἰωεπιαάκιωάωαι εἰβίαυερῖε, «ΓΙ. Φ; λεν γεγὸ [ό Ο}Ιεμος ΠΠοηεοό Άσο[ία αι 
Φ]απτεπι Ασεβα απ ταί π]α- {41 ΡάΣΟΥΗΙ 
τετηῖ {9 Ογίῑεπςς πιοητε Παίταητος 

ἐξ ὅ δυραιά{ χεφου. Ώοσετ αιτξ Ταβίἆας Ἱιοποτῖριις ὃς ἀῑπίτής αιέχος Εἱ{- 
{ς εκ {πα Π]]α πυρεµαρτίᾳ, δί οταςι1]οΓι1Πα ἱητετρτεταξίοπα. Νοειπα ε[ὶ ες Ῥοπῖς αιι- 
τποτίρας, ἀε]αδτα λα ορι[επεί(ππια βΗΠε τεάάῖτα ἁοπατῖς οπαπῖπι σεητίηπι», 
Ρισεἰριὸ νετὸ ος Οψπιρίεπι εμί Ιαπαίάα ρσαΒιεταης : ΥΏὶ Παρίτει {{οτῖς αιι- 
τες, ὃς εθηγπεις πιασπα [ίατιτα, 

Έλλαγα, ὃς Ταμιδαὺ, Ώο5. Ρτο «ΟΠΙΠΙ. Ἑλλίμαι ὃς Ιαμιδῶγ. ὄλβος ἂμ ἔσσετο ΡΏταβς 
Ῥοξεσα Ρίο πλᾶτος }ὶ ἐνδειμογία ἅμ. ἠχολέδησε. Υ οχ ἕσνιτο ἀεἁιιεῖει ὰ ροξείςο νετ- 
Ῥο ἕσομαι Ῥτο ἔπεμαι. δὲ εοπ{ταῖσας εἶπα αςςμ/{αΏιο ΡΙπάστῖςα αααάαπα Πςεί- - 
Πἴα,απαπι οὈίεσματε {α.ς εβ α πάπα ἠπητατ[, 

πρώτες ἆ'.Ηος εἰῖ οἱ πμωνές ταὲ αξεταὸ εἰς ἀπιδοξον ὁφδν θὲε ἔεχου.). 9εηῖεηεῖα οσα. 
ΏΟΠ {οἶήτα αἆ Τοπιϊἆας ρετίπετε ἀεδει : Τρὰ ἵπ 6επετε αἆ απο(αῖς αυ! νίτειτεαε 
εοίαπτ,δαπι επι γίτεις ρτῶειρπα «β ξα]ἱεἰεαεῖς εαμ[α:παπα [οἷα «ῇ αια ΠΟ- 
εΌιΐεαι {αεῖτ ὃς ἁπίτεπα, ν πᾶς Ίπ Ἀρο]ορία Φοετατί» ΡΙατο; δε ἐν χεημώτων ἡ αδετή ΄ . "52 3 ος ὃν ΄ 3 Ν ο νολ Δ ο 3 / - / Ν ων τα. ὁ). εξ αρα τα χεηματά, κ) τὰλλ ἀγαδοὶ ποῖς ἀγΏρώπεις απωτα. }ὶ ἰδίᾳ κ) φημοσια. η] 
Εἱ5 σταάατίοπξ οὈίετιαε Γεοπἰεετηδ, {ο Γ)ἱμήείαττη ἃε Ροποτηπα εα μία εί γί- - . 
ες: γάτες ευτα ἁλμίτῇς εοπ/πόξα ρταεἵατοτυπι Εαςϊἰποτῇ-Ῥεσεἶαγα ϱωζίποςα Ἱπ-- 
μάἰᾶ «οηΏαηε.δεἆ ρτ]παᾶ {επεεπεῖᾶ ο ]απα]άας, ας Ρτοϊπάε οπιπεὺ υἰττυεῖς βΙ-- 
ἁοίοςτεξετο.Ἠος γετο ἐκμαίςά Ὦ, οι {εαπεπθις αἆ Α σε[ῖαπι, ἃτ αἷϊος ου εκ. 
Ριαεἰατὲ σε(ῖ5 Ἱηιίάίατα ρατίαπεάτ,νί εχ ΡαταρΏταῃ εἶατίιας γ]ὰςδῖ». ΄ εν ος ο μα ὃς ΟὉ ν ΄ ΄ . Τεεμαδρει χςημ᾽ Ἱκατογ. Ἠος ΕΠ Έχασον αἰδούπων ἡ σρᾶξις εἰκεία Φεωύε Ουσά ος , ο  ἁμαᾗς ομως σπα: τρ; , ας Ἠειοιὰ αμα ᾗ5 αι ώ{αιξ Περίωάἰςατ,ᾶς Ρτοάῖε.δίς Ηοπιετιπυροξβς: Πο Ώο- πιο ο μοπι ος ο ιετο ἀείατατ. Ἐς εοτεὸ {ῇ ὧος ὁ τρόπεεντοίᾶ- 
.- Ὅὴ) ελο2ρεημαΗθνίσ ε τα 5 ὃς εἴτοταε]ο,. Ίτα ντ οτατίο ἱιοπηϊηϊς πιοτςς ἵΠ-- 
{εεε,ροξίοσί τατίοπε Ἠος Εαεῖεττ αξξίοπε»:Πα] ἆςπῃ ὁ λόλος εἰφῶλον δη τρ ἔργων µό-- ον ΕΤῃς τοσο μοι ου ατα (ς 3 ». ων ζῶς Ασε , : «γ.Ηας τεῖετ ρτοιιετρία]εμα ]απα {επεπείαπι ὃν «ῇ κας Τὸ Φίγδ)εργ γνώσκω. ὃτ τὰ 

5 ς 4 απα, : 
ντ ενς ος εν ος 

ες νά ο - Ἠος ε :ᾳ ο. ἄπτο τῶν φὈογοωύτωγ ἐπιφέρετοι τοῖς τεποχικόσε 
των πώ. Ψε εοπήτες νιττηείς {της ἁῑήτια δτ Ίωυς - ας. | 

: « ζ 3 Ἡ Ἡδ : {6 ῃος 6απι 
εεῖαπ «ὉΡΗΙΕΘΕΗΣ 1ΠΙᾷ13 ος. ὤεος ὸ πο ο τεο νὰ, αν / ρε . 9 ον ϱ) πο λαμσεεν ο Θογος βιάζεται Ἱ. Ἰπμιά 1 εΚ{1 

αά ΦΙεμάά μα εΜΙΙΣ4Υ, ἸΜοτηας εα τερτεΠεη[ο  ὃζ τερτοἱιε μή ]οπ. Ίλει5 
4ρυά Ροξτας. 3 τος 

τοῖς οἷς ποτε, ος εἰ τος ὦς. αξ. ποτε κἩὶ τῷ) Όλυ 

σβθητ] ιδ Ὁ εξ 

κά ΔΝ ν ας . Ὀλυμπίαν πεθὶ ὃὶ Φρδεκάκυκλον 67: 
οοξον ὄνν παρό΄ το» εν Ροιε(ε δὰ. α ας 8υπα οποςὰ γί γίτεηες Ρισάῖεις ο ο σεαε» Ἡ- 

μά ρταίεμΏ οεςββοπο ἀεε]ατατ {πππρτο ας νὶςοσία Ο]ψπιρίζα Ἐκεπηρ]ο: 
ο ο ας Ποη Ροξίζοτυπι 1πυῤο τοσα ὃς τερτοβεΏηῄοπεπι Ειεἰ]ὸ οχρε- ΣΗΙΏΣΩΤ: Ε, αι Ξ ζ ον ΄ ε:., στον . δρ ΣΗΒΕΗΓ.ΑΑΤ ΦΠΤςπα µφμος 1ΕΗ όλος αἳ φδύγου ἐπεμμογ.Ετ «οιτὸ { {ως οι σὲ Ἡ: 

« 
: ν . 
π 

ον ος Μον 



ο εσμἩΜτεεοτῃὮρ ενας ... 
δε ῥηδέυτα ο ἤ Ὠεαλθέντα δια ϱ3070Υ ὃν ἐπομγ ταν: {1Πζ θεία τα αι βετ Ιπηϊάϊαπι εὰ ζᾶ- 
{αβηπ{βατΗΤ. - 

δωδέἛατον Φεύμογ. Ὑἱὰάς Ο. 3. ἆε ος επτία : ὃς ἔλαιωόγτεοσυ Ίππε ροξε. δε 
1οἩ. Ρίο ἐλαωόοισι ρατεῖαῖρίο ἀαξιή ρἱητα]ῖς γετὈί ἑλκαύω αποά ππρευτα Ππα- 
Ρ]εἵτετ Πρπι πας, εφίμη ασονό' πρε[ο. 

ποπεάζει. Ηῖς ποῦ. Ὦ) οτίεὮ ρταροΠείο ρτο σεεε.[εεπι µορρα) Ρίο μοοίω. ΟΡΙ- 
έες αητεπα ἀῑόχαπα γε[αι,ΡΙπάσταπι {οτίαπ Ἡαδετε τεείοπεπα Ασεῄα 1η οπεπι 
εχοτεα εβᾷ Ιπϊάοσατα αἩαιιοσωπα γἱεαρετεεῖο,συαπι βτεπμὲ Ῥεταξχο εειτοπίπε 
γ]όχοσίαπα τεροτισπῖε.Οποπόμαπι δε τά αἆ αο(ηής αἷιος γ]έξοτες σπεαε τεξεττῖ, 

Παπίάειπι ὃς 2ηωµολογία εἰξ νηπετία[ῖς, 
Φεβτν.Ῥήτο Ώοῦ ες οτἱοίαπα Ἆος γοςαβη]ήπα: {ο αΠσμοἵεπα ΙΏΏπετε γε][ε, 

Ρτίπιαπη 1η Εῖς εετεαπαπῖοις γἰόξοτίαπι {πη]άίᾳ πααςί5 εἴ[ς οΌποσίαπα:Ποπίάετα 
Εαοῖ]ας εἰ εαἱμτηπίατί Ρα μπι θτομ]εαεῖς {ρεείπιςα: δὲ Ῥτοβαδί]ας εἴεαιιοὰ 
εβυεῖππε ςαἱπαπίαξοτες ποπάνπι εχρίοτατα -αεπίας γίτεατε, απᾶπι τεδις Ίατα 
-Ρτας]ατὲ σε(ῃς ρτούατα. 

ϱ δὺ ἐπόμως. Τ.α15 ὰ πιαεειηίς Ασεία πιαϊοσίθης, ΈΠ αµεοπα ΟγΠεπε πιοθ 
Αιεαάϊα γΌί Μαϊο Μετειαπιρερεήε,ναάε Ὑπί]. 

Ἰκοῦό ΜοΤΕΙΥΗΕ Ρα2εΥ εφ χετῃ οράμία Ματ 
67 Πεπες σε] εὐμερήη 4 νεγείεε 412. 

᾿ Εῑπο Ἀάετειπας ἆῑδτας εί (γ[]επίας Κυλλανας, Ὀοτ. Ρτο Κυλλίώνς, ΝὈἱ Βαδί- 
τατηηε Ασεῄς ππαίοτες ὰ πιαττε. 

μάτεοες. Ὦ)οτ.ΡτΟ μήσροες.Ὁ Ἡαπιήςαητεπα βς ρτορσῖὲ ἀῑσαπεητ πιαετῖς ἄαιτες, 
πιατετΠί απαπου Πα Ιπεετόασα ἕαπαθῃ ἃς Πποῖοτες αρρεΙΙαητΗσ ταθίοπε παατσῖς: {εά 
τὰ ραυ]ὸ χατάχελοικώτεεον.νῖ Ἠος ἱοεο.Ώε αμα γοςε γίάε Εμβποτίαπα. 

: παράφρασα». : ἔτρδ. κὠλ.ιδ. µετάφρασι». 

Ρἱετατῖς Καάΐο, Μετευτιᾶ γαμτάσγες ἐλώρησαν Θεῶν ῥαζ1 ΗΕ. οηά116- 
Ὀεοχᾷ Ρίβεοπειααπῖ «ετ- πα. τον το Ῥονᾷ 
ταπλίπα σα Ῥετηαϊ δερτςπΜο-- ο τας -- τα. ο ἵμας κα 
σπα Γοστᾶ τεσῖτ,δε γἱσίοἵα- πολ δή πελλαισν Έρμω οὐσε- [αρράδη [αοῤεῦς 
ἀσοξ Ατεαά!β ἵα α πα ρτεε]- βεως, {ο (ή61εΥ πε Μεγ- 

ριροστας : ου” «ας ες : Ρᾳὲ {εσοΙί απἰπιαἀπετεῖτ ο ὃς αγὠγας έχει. ογς ρἶδισα1 ορ παὲ- 
σοταῖ. Ίσα { - κος , -- ο ο ο ο ο ο ---ᾱ- 
Ἠ]α πἹεπιοτ αεεερΏ ἃ ταῖς ο 928 Ἡ- - Ρ7ΕΗΟΥΗ: Ατά]σσιά, 
πιαἰοΏῖ σας ποπουῖς,τἶδιΑ- Κα. Χεγος ὁ παν Σωςατου γῦ Πηβσηε βΟΜΟΤΑΣ. 
ρεβαοβταῦ 8Η, οὔ]οπε ρα- σι βαρυγόρύσῳ πασθὲ, 116 {1 δόβγασε 4 
τες οσαθ]εοτ τοΆητς ξαᾖεῖ- Χραῴρει σένεγ ἐυπυλήαν. ϱαῄχερο ραέγειρεῖ- 
τατξ ρεταοίτ,δαδῖς απἰπηᾶ εο ον ο ρρ τε με ἔ βεΠΙαγεν 
σίταξίο ατα ποε Ππρε]]τε, ὃς ος τε ο τ .ΕΕ τος ος ἔ νν : 
αἰτταβίτπισα {ροατε ἴαπι {- ο σος λγοβ ΟΡΙΙΟΜΕΠΗ σλαμάρηε 
ας Ρτορεπ/ήπω, αἀτεχεράᾶ ο µ ἐνελοώπα- ὤεοσελκος ῥαύεο {π ἐλλσασ εὐΣῇ5 
ἄγπιαστη 544 Ίντα ατσατα Ἁκχαλλίρέισ σγνσῖς µασθομά- {72,46 11ο γ0/ΡΗΣΣ. 
πηπήςα απῶπιεςοΏς Γπίατ 

Ἔχασσιε, δζαἆ ραἱειήβπος ο. ος πωτον 4 ᾖασμ.. πιά Όλες 
Ώρια Βατας εαπευά ῦ.ΦτΥ1ῃ- ρα 
Ρἰαΐϊσα Μετορε Ἱαἀορίς Άπά2ε74 5ΕΤΗΡΡΗΗΠΟγ1Π4 Μ4έ76Ρ0 

Ατεαδία Παπ Ελα, ὃς Αἴορὶ Εἰαπηηϊς Τ μορααϊ «οπίησ, ας ρτοϊπάε ΤἩεδεςτηβίες, απάΑ΄ 
πιεα ΕΠ τωαῖστα, Ρ Ἡ 

. 

πως ἐμὰ Στυμφαλὶς ὀυαγδὴς Με- ἄσεγαδίε ρα τος 

1 



μη 
Γη εΘο πο” φμ)ά (ῤεκοςὸ » [εά φιδά εγεῦτὺ βαπε βοµοτοῖη ΜΗ ΥΙΡΗε. Π- 

ς ΄ . ο Ἐ 5 32 ΄ . ῶ π] πο. είς σε, ῥασε γὸ ἡ ἀλάγη ὀξωύει το παρα Ὀηλῥμηνογ, οὗτω καὶ ἐμιῷ μιοισικὶ ο. ῥασ-3. 

ον ΤΗ ΡΙΓΝ ΡΙΚ ΕΤ 
ἐφόρησα.Ἡ ὥς ο{ξ ππαἰοζεπα Ππαιτῖς Αρεῄα εοπιπιοπάατίοιὰ Ρίεξαίε ἵπ Μετο. 

αἶηπας άμεσα Ομ4ἴ1ος αάἴαπεχις Ιαιάαε, απ Θεῶν κάρυχα. Υοςα5; ὃς ἀῑειεσμαν 
ἀλώναι ἐχεηορτατετεᾶ µοῖευν ἀέδλωνρταπάςπι ετἶρῃι πμῶν Αρμάδαν. Ἰναιη Ρταειριὲ 
ε[εις εἰ ἵπ Ατοαζϊσνα σαι ἱπεο]πεταηί παάτετηί αι Ασεῄα : εἶτεα Ρα]α[ίτας 
γεατί εγεᾶϊεᾶς εἴῖ, ὅς Ώεοτυπα ρεαεο ὃς εαἁμεςαξος ΑΠΕ. Υιὰς ας {ρίο ᾳπςτς- 
ἔοττ Ντα] «οπις». : 
{. κάρυα Όος. Ρεο κάρυκᾳ.λιτώς αἀϊεδημὲ Βὶς {απήεατ» νε Ἱπτετρτετασας Τε 
Π/15 λιτωευπκώς Ἆος ε{ξ, (4ρίεοδη». θεά λιτὸς ππίσμαπα πος Ππρπιῆςατε γιὰς- 
εστὰ λύσομαε γοἱ λίτομαε » [ΗρῥΙιω.σοἆ ραίμπι γ!πσρατι ρτο [γης τὸ, σε, νὶ-- 
{άρου]ας ΠρηλΠεατῖοπί5 εκεπιρία Ῥετε ἃ Τεκ]ςῖ». Ὃ ματς λιταξ 3υσίας ΤΟΣΊΑΠ αρ-- 
Ῥε]ας , Σ6ὔηευ γα ναμοὰ ρτοραΡ!]ε ενπαπα ετεάἰά:ε απείοιΗί τας Ώλςο5 ποπ 
ἔασα πιοσπίεσάΐτις {ος η βείοσυσα Ητατί, (μάπα απίπιο Ῥτοπηρίο δξ «απάιάο {αετα 
{αςὶοᾷεῖς ἀε]θέτατ ντε πιοπες Οατοπίς ἀπίοβιπα ΤῇΗγε Ῥε ρ/αεαννίση/ηηι 
με, εγε( 17 4γάΕγο. Ίεετα ἱαρίας [αετὶβςαπάιτη οεπ{ήε,ορίαα5 αΏτεια ν{έηαιας. 
τὰ Ίαρε οὔειτε απίς ροτυίβετ πίᾷ ορυ]επεῖα Ιπεκβαυβο αυΗρῖᾶ ἱαήγόχαςρ]άεο 
ΤΠεορβταβξας, χε» τοὔων ὃ' ζέλλογτα δαυμαβήσεδαι, πεει το Θε1ο) ΦΙλοδυτόω εἶναι» μὺ 

τῷ πολλὰ Άνευ, ἄλλα τῷ πυκνα τιμῷ το δεῖο. τὸ ὢ 1ὸ ὀυπεείας» το ο ὁσιότητος σημεῖογ. 
6βσ2εΣ 1 1ΓΗΥΣΗΦ ΗΕ» ΥΙΥΙΗΗ 81 σ{1ΛΙγάΒΙοπε ἀῑσπμς ᾖαὐεγί η]. [ατε οσπάι [μ- 

ὤμή επι μμσιαγΜημβος ρΙέΣ11ή {σηηπη εβ. Ἠος Ειάϊο ἀτβῆς Ασεῄα ππαῖοτες 
εείζατας απΏλοσ,α πάπα {ρε ὃς παμ]εῖς {αοσΗϊεής Μοτουτίηπα ἨοποςατηΏξ. σολλαῖς 
4πτεπα ηὐ] οὈίείεεσίε σαοπαϊπᾶς Ργαςεἆςῃς λιπῶς σα ζόηε»α Πωθεερεχροπα- 
σημ. Μαϊ παἶεα {αετίβεἷα ἁῑςί ροὔ πας οί {αρίις Ιεέτατα,απαπο απο α]]α τι 
σα]ία τεζτὸ ἀῑσας. ' 

Έμμα ὮΏος-ρεο Ἑρμάά. ὃς ἀγώνα, Ἔλει. Οἱα γε ποταε θελο]ίαβες Θεός Ὁτν ὅνα- 
Ἰώμος » Υε] αιἠα ριαςο,εἶτη ἵΒ εεσταπαἰπίθας ἄτ ρταεο: γε] απῖα ιδεα ΕΕ 1π- 
πσῃτος. 

3 
ἔναβρα Ώοτ.ρτο ἐωίωοραιὰτεδτο ἐνίώωρ. 1ς γος εΏ Τοῇ.δ: Ροξε.Ώῖς {πίτας 

νῖεε ερΊελες, δε ἀῑείτιιτ α πα αὐδρείες ἀὔδροις ἔχουσα Πε υεῖ ὃτ Οἱ:1ο. πος εβ, σις 
{721 γένος ᾖαὔε.]άει Πσπ]ῆσας Ενάγδρος, -.- α 

Ἀεῑνος ὢ σαν. ο αἆ σα Αβειαμασν Μετεητίο ππαῖοσιπα 1ρβ15 Ρίοεανῖς 
ππεπηοσ,εοπαπιεπάσρεαπα ΠΗΠε τας ἴείτεπι [ουῇ: Ἱ ο 
τοπία. Ἡς ζαπερεῖθας ΕιοΙ]ὲ «οπ{εηυπεις «β κ ή .. ον. ο) ον 
Εεργδύπῳ παπα 9ιτερετητα ΡοίτεΠι «βριφεασικῶς ΤΟΙΕΠΙ αρρεῖ]ας » ὰ εοπῖττα δὲ - 
νο ο. σμασι νο. Ὃ ο ο μας θτεπι Ἱππρ]ες.οἱσηίβεας 
βΕέςΠι βάρυγόουπος . Εαραυ ὁ σπον ποἰόωἈρος, νε] βαρέ ο δο, τς Αλ. ΙΗΠΙγο 

ἀροξεῖς γίµτραεης ο ρα δε αν κὰς ο μες. τος κο 

οδέαν ἔχω. Ἠλης ερἰ]ορῖ Ἠέας Οάα Ππϊσίηπι ἁμεῖεας, Ας Ρτολπα ἀλληρονῖς 

απ ο νο μοι - | δείας» αυ ρα πς 1ο ρταβαπεθνς επεοπα]] αμάααι 1. 
Ώρῃς {εηζεμείασι » Έηεο ἰπάϊεῖο πο α[]ες εχρΗςαπάαπι», {ς τεδὸ ἀεεῖατας 
Ττιοἱηπίας Επέργετά οἱ Ἐν ος ολ / αν 

ασ, ντος 1’ ο ο Και λολος Ἠδυς 1ῶρ σου, παραχιῶ] λέγε πό δρ » παρ κινων μµά ο 



ΟΙ ΥΜΡ ΟΡΕ ΤΙ πο 
ὧκόνν Ὁ) οεὲς ἔωά. δΗδἱΣ απΏσηπη Ωσ]εασὴο ὦ' (2Υ11ο {εσε [μαμό 1 πε Ρε Ίοµες 
{ή ῥοε εἰδε ή Ἰερμάη. Ντη ΥΣ εὐς ζάπποζηοη ΓΕΥΥΗΤΗ αμ ίσλ/εϐ’ Μαρ βλεάρεησα 1) 
εῇ τείέ 05. ναπας νε {πο ἆῑς, οὔπι αἆ παπι ᾶσατη εἴμς Ῥοῦπιατα «βΠετεΠευΣ; πχετί- 
εὸ πµΏς {πδευπεεσα ἀῑεεπάϊ 4ε Ασε[ια νο]μπίατεπα» {ας παμάςες ες ἁῑςτε. 
γλὠσᾳ Ὦοτ. ΡτΟγλώση. Τ{οβα ὠχόνας το ἀχότης. ληωεὸς απτεπι εχροπὶ εείατι 

Εϊς ροτς{ξ αγσΗΣΗΑ2ΕΑΠΟΥΗΡ. 
΄ -- ο λά, ἀ Γ . ῴ 

κάλλιεέοίσι σνοαις, 4 ρα/εὐγὸ ἤπεησες ῄαεμε: Ὥος ει αά οὔμ1όπεη {η ΕΥ ΙΗΜΠΗ 

Ζ1ὐᾳ επεπάμηη ΊΝαπι {ρ]σῖεας εἴδία «απευπι ρετβςῖε, δες αά Ἱσταπιρέει εἶεβα- 
ταπα ερητὴπα» {θά αἆ εδίαπι ἆποαπε «απεῦαΏτας Ῥ]πόατϊ εασπαῖΏα γε ΠιοΏεΕ 
Ἑ]εβπ]ής. 
εατεεμάτωρ ἐμὰ. Ηῖς (αροιᾶι Ὁ). Ἐε Ὀοτ. πππε µατερμώτωρ ΡΙΟ μητερμότως, ὃτ 

μα Ότο ἐμὰ. δε Μετώπα. ρτο Μετώπη.θε απέετα ἀε[εεῖρατ ροξτα ὰ Ραῖτία Ρετ ᾖ- 
ἁίοπεβι ροξεκαπι. Μαπι Μείορε ια ΕΠΕ Ταάοπαϊ5» δε Υχοί Α{ορί Βιμηϊηίς. 
Τπεραπί » ὃς πμῖης Εἱο εβ ΤΠεὺςε. Ἐς εὖπι Τπεραυις Πε Ῥϊπάατης Μεϊορεπ 
αυίαπα παπα γοσαῖ » ααδᾶ Τηεδε Ριπάαεϊ ραετῖα » Πτ εἴπς ππαϊετ δε Ραἴείπο; 
σεπετε Άτα» Ρτορτετ ].αἄοπεπι Βυπίμπα , αμή ραῖτετ Μείορες ΕΠΕ, Αά αυεπα 
΄Βμαίασα Πτα εἴε θεγπαρµα]η». 

2 ᾿ ; 
παράφρασις, «ροθή. ε, Κῶλ, αν Εξταρρασς, 

ος απς ἘΠεβαπιηποσηπια- «φλάξισπο α Θήβα ἕτ- ΑσΙΣΑΕΥΙΕΡΗΣ ΘΠΟΥΗΗΣ 
Φαταϊτιςεπα ο Εν 1Ώ απα Ἅτεν πας ἒ πεμὸν ἕδω 4 Τβῤοῥ{ΠΙ ϱΡε}1 ο]-- 

ἀπουπάὲ γείεοτ ὃς νίσο. εἃχς- . αρ. 4 ρὴ] ος ώσες ς 
αβῖΏς «ΟΤΙΡΟΒΕΜΟ εχϊσήα επ. ον ος 1ο αιχμηται- 8 ΦΑΜΕ ΑΦΑΑΙΝ Μιύσν. 
ορ το σος τες ο πλέκων γή θε[ιωής πεᾶεης γ-- 
σἶπι Άέπεα ελοτί Ἱπάέήτατος ποράλον ὦμγογ. ὄτεινογγωὼ ἐ- 451 ΕΥΠΗΗΗΗ. ἩογΣγε 
Ἡοσεατε τπος {οεῖος, νε ρεῖ- πάρεις Άμης [θείος άεπεά» ῥγῖ-- 
σωηπι ου]άσπι Ίπποσεη απςξ πρ ο πως Ἡτ τι ο τα 
ἅπ Ῥαττλεηίο πιοΏτε.ςοὗτας, « αρ. σι ο --- 
εεεάτα «εἰεῦτεπσ:ἀεῖπάε τεξὸ ϱΡ42 ο Κελαθησαι" 2βεΙΑΤΣ γέ εε/οὔγεήζ»πο- 
εαπεπἆο ποίηση {αείαηε, πος γώ τ ἔπειτ' αβχαιον ὄνει- Σύρφεε Γαάσσ βοβεζ,Ζη- 
Τετας {πάτο Βαρίἆαπι Ίσπο-, οκάλα- ΣἴΦ/Η/Ω Ρτούγή γεγὸ 7ζ-- 

τ ΄ ΄ 5 . - - 

εὔησετε. Τη επίτῃ ες Ἠπτα[- ας Ξ σος οΣ11 {1εη). Ες επ 4 -- 
σαοάΙ, υεαπεπιαἀποάυπα]α- μυ. ξοσ 1ὸ ὤγγελος ὀρδὸς {Ημγεᾶ 511071 
εοπες ρετ {αγ εαίατα ατεπα ἴπα ΦύχοιώΥ σχυτάλα μοισα })γλυ- Γεγσα]ε Η/Υ ΗΗ , αεί 
ξιῖς Ππηρετατοτίδς παῖῇο ἅ- χὺς ο. ναἰδὸ (0η αησίωπα 
4εΗ μηπεῖο βσηάᾶςαδαπε: ἔς 
Ἁπαίε ρπ]εἩσιεοπαας, Πδίτα- 
4 παπι Ῥοπο εἶοτί πιασιῶτο παγ{εετία [πα οοπιτο {οσίωτ, ἵτα γεβς γας ἃτ ΡΣΟΡΙ15 απεϊοάτας- 
ελττηία πι εχ απίοης να]άὲ {οπαπηδὖς5 σ]οσία αἆπῃε τεάππάας. ' 

Ν 53 η 5 ,ω 5 

κρητής οί κπῶν αοιδαγ., 1Η ή. 

σλάξισσον. Ἠος 8, ἆ Φήβίω ἱσπικίω ἔτεχε.. φλαάέιαπο. Τ)ΟΣ. Ῥτο πλήξισπος 
Ἠοε εξ απλή εσα πὸνς ἵσπευς : ΟΟΙΠΡΟΠΙ8 γοχ ὰ σλή ζω ὃς ἴππες. α. Ὦοχ. Ρτο 

5, Θήδαν. 1 οσ.ρτο Θήβίω. Ῥαττίαπα «οπµπεπᾷαε ὁ βμάϊο δε Υ{α-ε(ποίαπι :ας 
Ρτοῖπὰε Ρε]1ςοίᾶπι εἰ ἰωημήε, Ναι αμὶ εαποτηαι ααἴταιίοπὶ ορείαπι ἆαηῖ». 

; 
- 

. 

ο Νεο 



τ8 ΡΙΝΌΑΚΙ 
11 αὰ Ῥεί]α {ε[ερίαρατοης. Ύε] εείαπα ταϊοπεπα παει εαπε(π ίππο εεεεαπαή-, 
παπνῖπ ααίοις 11 {είε εχετεεραπε. . : 

τᾶς ἐρατενὸγ. Ἠος εξῖ, αφ ἣ,. ὀυπορίαν λογω» ποβίζοµδε » συγτδεὶς πεικίλον ὕμνου αὐ- 
δράα πολεμισαῇς. Ηις τάς. Γ)οτίς. Ρτο τῆς, αιτζα]ης ριαροβ ης Ρτο {αρ{απόϊϊ-. 
γο.σίοµαι Εατιτί εξ ὰ γετοο σίνοιηιού Ώᾶς αἱἱεσοτίοὸ Πραϊβσαε,Ηααγλαηι απιαδή-- 
{οηη εΡΕΟΠΗΙΟΥΙΩ 4 2ΥΙΑΤΗ, 1 Π]ίοἘτ, ταπς 1απὰ 4 παπω ἁππαὈί]επα δε {παπεπα ὁ ρο-- 
τεπΏΙ {οπῖε. ΑΠτες ΓάΤπεΠ., νῖ οκ Ρᾳταρἠτο[ οοσποίζες» εκροπεπάυπαρυο. 

αἰχμωτώσ. Ὦαξίμης Ίο. δε ροξτ, Ρίο αἰχωωπῶς, ὰ τοξο Πηραἱατί αἰχρωτὴς- 
ος Ε{ὶ πολεμισὴς, γοχ Ροξείςα» ἀπὸ ὃ αἰχωῦς ὃὶ εμ[ρἰάρ. Ἑοτεὲ αατεπατείρίεῖς αἆ΄ 
Ασεῄαπι,εἶάίαιιε ππαίοτες Ὀε]]ιερίος γ!το». 

ὄσεανον γω. Ἠος εί παρύρωµσον γω Αἰία τὲν συγλορυτὰς», «κῴτο μλὸ 

ὑμρῆσαι πω Ἡραν πτὼ ὦ Παδωίῳ ὄρει ὃ Αρκαδία σπμωιδμίω. Ἠαῦες πωης 
αβρο[τορβεη αἆ Αεπεαπι χορρφιδάσκαλογ» Ώος ϱ{ξϱ/ογ/ ἐηόδΙΓΗΣΟΤΕΗ, απο Ρὰδ]ι-. 
εὲ γεεβατας Ῥιπάατις, ντ {μα ροέπιαξα ἀοσετεῖ, εήπιαιε αἷνς εα ρ/α[]ετοτ. ατα 
νι 5εο[ία[ῖες πἹοπες Ἰαγόφωγος, τεπμῖ γοες οταῖ ῬΙπάατα», αἀεὸ νε που Ρος 
Άτα ετπλίπα ρτο ἀῑσηίεατο τεείτατε: εἶπα αἲὴ Ρ]ετίαᾶε Ροξτς μεγαλόφωνοι εἶιο-- 
σο5 1ρβπχει ἀπεετεηῖ, ὃς ἁοεεσεπΕ. 

ἑπώρρυ». Νἰποϊτῆ τὸσ ὁν λοεῴοτῶν συγχορευταὀ. εαν επίπι γη {εὰ Ρ]ητες εἩοζυπα 
εοπ{Εἰτιεραπε.αποπεπα Ῥατιβεπίαπα αρρε[]αξὰ πιοητο Ῥαττπεπίο ΑιςοάίιΦγ- 
Ρἱ εοἴτας, απεπιαάπιοάμπι ὃς αραιά Άτρο». Ἠος ποπαίπε εα]τα Επῖς αραιά 

Ῥίατφεπίες. 
ν ’ ω. ”, ο / 5 

2ῴναι τε, οσο ε[ νώεικο ποιησαε », κατ ἀληδὴ λό22/ εἰ Φεύρρδυ πὲι) ῬΒειωτίαν 

αῷ, τί αὐλοίαν ὁπὶ τῇ ἀμουσία διαβολίιω. Ἠὶο γνῶναι Ῥτατετ {οὗτασι γνίαπι {απ- 

ἔτρτο γγοείζεω, τὸ γιώειμον ποιεν. Ὑε δε γνώσοµαι Ο4. 1. Ο.ρείπια βτορβα, 
Ῥοιωτέαν ωῳ. Ῥτοιοτο]ο ἀῑεερασιις Ῥαομίζα {, ἵπ Παριάοςδε Ιπάοξχο». Νάπα 

Ἠγαηπτες Ἠιέτε Ῥαοτῆ αιἰάαπι ροραἩ Ὀατβατῖ,δε βαρίάϊ, απο α[] γοεαὈι]θ 

ςοσΓμρίο Ρζο Ύωτα;. νοςαῦαητ αι. γιὰς Αάαδι Ἑταίπη. εἰτη]ο γαρ. 
ασ }ὸ. Ἠος ε[ῖ εἲς κήξ ἀληδὶς καλλιτείχων µεσων. Ἐτ αἱ]εσοτίσα εϐ {επεοπῖᾶ» 

αμα α[ιάϊε αἆ Ταοοπίπα΄πποτεπα» αμὶ πιητίος {ος επι {ογταία πήττεραπες 

{μἱ6 Ἱπιρετατοσίδής, ὃς τοσίοις {εα «Πατπιοβῖς {οοτοτλοτία Πιαπάατα βσηϊΠ- 
εαΗῖΕς. Όσα ἆε τε γ]άς ΟεΒίηπι πούλίμπα Ατες. 1. τ7.ς. ο. Ἐι Ἑταίαι. ἴπ 

Αάασ. Πτα]ο αρ], Τγε1α. Ἠὶς ςοπτίποτιτ ἵησεῃς Αεπεα εοτοάϊάαίεα- 
Ἡ Ρταεοπίαπα. Νάπα αααπα [εγταῖα Ἀπαίαγαπι αρρε[ίατις , {εετετοσαπα Νάίατᾶ 

υ] . οσα σει 5 ον ρ 5 : Ὄ οσο αεί 3 8 ὰ 

εδ[εῖας ἀῑείειτ,ας τα]ί απαἶεπα Μαής ἀε[ισαιε,ία ειιὶ πηγ{τενία {πα μιάϊσατε ΥΕ” 
Πητ. (ατετὰπι γοκξαῦ. Ὠος. εἴερτο εἲς νε] εἰ. Ει κύχομως. Τομ. ΧΓΡοξε-ρτο εὔ- 
χομος.δὲ σκυτέλα. ΏΟΙ.ΡΣΟ ζΟπΛΏ1,σκυτάλ». δε μοισῶ,ἀιρ οί Ὦ οἱ [πιο Ρτο ώρυσῶ)- 

Ζν ν τ θεος» » μας Ξ 3 
γλυκῶς χρηπὴρ. Ἠος εἰ ἀγγειον γλυκὴ αθιδῷ) ἆφ ὧν μέγα κλέος. Ὠα]σε Υαδ, Ρε 

τταπΠαΠοπεπι ἀῑείεης, απδά εἰεοπισιίῇς, ἕαπουσπι νο Πσιιος ο [ια μΐ5; εππ- 
: 3 Αστ 1. σα την ἕτ τς σαν. . σ ς-ὶ ος ρα” ο μας ἕατη ἔμα αττο ἀπςὶ πιε]οάία ρτοβειτεξ δὲ 4 θε 

ἔατοῖ, κρηπὴρ ὃς κρατήρ. ΖΑΓΕΥΣΙΕΙ ϱ7 22074 το ὠγγεῖον ὃν ᾧ κιργώται ὁ ὧνπε- ΝΟΧ ΟΕ 
Ξ ν ΄ - ο. ὕ ον . 

ἆμδεα ἃ κερνυμω μὴ Έεο. ΊΝΟΠ αμζΕΙὰ ὰ χρατέω ο1ρίο ν 6μες» νι ππαῖὸ ἁοεες 

1 εοπῖσετις, 
Ὃ πο ως δείσα ὃς Ῥιμάοτ] ., ι ὁτο ἄν αροοασα. νος Ρος. Ἠ]ΑΤΙΓΑ αγαθεγκτος γι) 19 (ο/η : παρα το ὅ 

αλλος 



ου τη 
Ξοέγεὸς γαἰάὲ (Όγαγε ἀοιδο Ώοτ.ρίο ἀθιδόγ. 

παράφεοσις. 

Ό]ς εεῖαπι ταῖς [οεῖής, εδγτα 
εὐίατυπι ρατετρα: ραῖτία, ὃς 
Ότιγσις Ἱπ[αῖς ππεητῖοποπα 
ξαεἰαηῖγῬ! τοῖς «οπΗ [1]. τει - 
Πόσπε ἵεεριτο ἄοπήπατας 
Ἠπετοπ: 1ρία πε πιαταχίς{ε6ε- 
τῖδας βαπᾶπα «ετετετῃ «ος, 
εἰάίαπε βία Ῥτοίετρίης αθίς 
εοηῖς αἆ Τοπεπ ἵπ οαἶαπα 
ὰ ππαττε τεάπᾶα, Εεβιπι εε- 
Ότατε {αἷει . ὃς Ίοπεπ Αῑτ- 
Ἴκεπαν Ῥοτεπῆα ρτεροίεπ-- 
τεπι Ἡοποταε. 15 οπεῖῃ πον 
πιοάὸ Μηβςες ρεήταπι, {εἆ 

πεβας εἴἶβπι σεῃβ]ς εἶατηπι, 
ἀπ]είορα: εἴτλατς ὃς εαΏεῖο- 
Ώες εοσποίοπητ: {πε απ]ά ἷ- 
εΡΙε ερπατ: βηε Π]ς 1ρίε εε]ε- 
ὃτειης. Οπίης ἔαᾖείτατεπι 
ντίραπι στύχυτα τεπρᾶς ΏοὮ 

αὐπορ. Κώλ, αο - 

εἶσον3 µεωάδαι Ἓνρα- 

Ίεσω τε ὃ Ορτυγίας» 
πα) Ἱέρων καδαρῷ σιάσᾳῳ δέ- 

πῶωγ -- 

απα ηδόμλνος» φουικόπε- 

σα | 
ἀμοέπει Δάμοπεα, λευ-. - 
χίππετε θυγα ἐς ἕορτα)» 
}ὶ Ζΐωος Αἰτγαίε κράτος, ᾱ- 

6 υλορρι 

ὃ μυ λύρα, μολσαίτε γώ- 
σκοντ, μὴ 

.Βραύσοι χξόγος ὄλβον ἐφέρπων. 

σι Ὦ Φιλοφεεσωύα ὀνηρά- 

ποις 

Ἀγησια ο ξαιτο κώμοχν 

οι ανΕ Ἡ 

ΞΗΡΑ 

µεταφεαας, 

Ῥ/ςεΕίάήε ΥΣ ΠΡΗΣΙΟΠΟΙΣ 
Γαείαηρ σονάτα 
Ο722614 σα Ἠ]εγοῃ. 
Φ420 [ῶῶρεγο σηὀεγηης. 
Τε 12 ϱΠΠπο γεγ/αης, 
7ηὐγέρείετε ος «εγε- 
ΕΣ » σ ϱ/δος έᾷμος ῥ--. 

"ὀρησ δρ [ρβαι, 
105 ΑεΓΠΑΙ ΙΡεγΙη, 
ὁμαίοσς «σου Ἰ- 
ῥ1η γα» οὔησή/ζηε 
οσο. Νε [αησαν 
Σ64Ρ45 αήμεηέρης [ε]λε]», 
247671 εἷως: [2 η εὐ-- 
201645, αηιαδη7 εκερἰᾳΣ 
Αθε[α ΥΠΗΙΗΣ 

Σητοσσωπαρατ ὃς οβπτετεῖ, {εά. Ῥεπεποίο απίτπο βσεβα επεοπήπτη εσεῖρετεγε]ῖτ, 

εἴπο. Ῥταίεηδ]ε Αεπεα «οτοάϊάα[εα]ο αποτυπῃ ριαεῖραὲ πιοπεῖοπετη Έιες- 
τε ἀςθεας: {άφπε νε Ἡ]ετοπεπιτοβεπι αγχεοο Ασεῄα «οπηππεπάες: εὖτη Α-- 
Εεῄας Επετίε Ὀταιήαπας ὰ Ραῖτε Φοβτατο. εἶπον εξ ἵππρεταε. πιοάϊ Αογ. 
σα, μεωᾶὸς Ιπάπ. ος. Ῥτο µεμρδς» 8 Ἐυρακεσαῇ, Ῥτο Σνρακεσαγ. Ἡ η]ς θές. 
γε πιεπείσπεπι θυταςμίασυπα ἑαείας, αυα ντος Ραῖτης Ασε[α ΠΗε ραιτία, Ἱεεπα 
Οτγδῖα ους ΕΕ Ιη(α]α απτε ὀγτασιήας {10 Ηιετοπίς ἀτίοπς,, οἶτη πο Αςς-. 
Έας νισῖε, 

πα), ὮοΓ.ρεο τὸ, αιτῖο, ΡΥσροΠε. ρτο {αδίαπσχ. Ἠῖς Ηϊετοπεσι ὰ- μβήεἷα ὃς 
Ρίείατε εοπωπωεπάἆαε, 0 οπέο πΠβτορΏςῃ Ρήίπιαπι Ο6δ Ρηίπιᾷ εὔπῃ ᾖχος ]οςος 
ῶλιςῖε σκά”τῳ Ὦοξρτο σιήπσερ. Άρπα μηδόμᾶνος Ἆος «8, σίκαια Εελευόμλνος, 

ρομικόπεζαν. Ἠος εξ πµᾳ ) θεραπεύει τω Δύμήβα τὴ πέδας ξευθρὰν » ἡ ζαδί, 
Ίταοπε ρηπῖςεἰς Ρε ίδιας Ο«ετετεπι ἀῑοῖς Πος εἰ ταζ]ευμηόαπι γε] βαμαπι: νετ. 
Όεος. για, 

45 ωμή Οεγος ρήτα (αἰάην αβη. 
ἁάόπασιε 

Έζρηα Οε7ες οξασὺ ᾖᾳδος {μα ΓΕΙΡΟΤΡΥΕςΗΑ. 
6 οπιροβΐσης φομικόπεζα, ἃ φογίχεος βΗ16515 , (' πέξα, ὁ πε. (ατετὺπι ἁῑσῖε 
Σῑεγοπετα γεποσαεϊ Οεεθτεπη »απία [εσε Όπα γΏθτεαξς Ρο]]εε ο{ςΙ]ο.νττ. (δρ 
ἑοειίπαυς. ΊΓερετοσίο αητεπη 1λ εοπῄ{τεις νἰάεσξης τη {ΕΠΙ εἴης οεἱεὈταιίοπε». 
θυσά Γ)ετωσϊσίο, Τπε(πιορῃοσῖα, ὃτ Εἰεμβηῖα Οταςσὶ τος. 



τ2ο 
Δάμαρ ὦ Ώος. ριο Δήμβα. Β 

707, αμα β ΓεΥᾳ ΠπάΣεγ. σε Ῥίατο ἵποτατγ]ο ἀῑςί ρυταῖ, 

44467. - 

λευκίσπε τε. Ἠος εἴὲ ὃ Περσεφόνης. 4,απ1 λένκεππον 

ΡΙΝΏΌ ΑΕΙ | 

Ά γοςε δὲ ους Ἰροτίεπβδις ε{ξ 2 ὃς εωητήρ. 114-- 

αμα[ί ὀιδούσα ὠηπὴε ἄπης 

Ρροξτα αβΡε[]ας » αποπίαπα 

Ίπ λευκοπώλῷ αγματ «7ΥΝ αἰδᾷ εὐ μὴ ἠηΐγκᾶο ὰ Έετοτε πιαῖτε Ἡ «σἶάπᾳ αά Το- 

ποια εἰξ τεάαξχα,ροβαυσαα εαπι ὰ Ῥ]ητοπε ταρεαπα τερετ1ῖ. 

ἑορτα), Ὦοτ.Ρτο ἑορτάδ. ος {ε 

πηρε]ώαιὸά ὰ Ῥϊμτοπε αε ἀπ 

ἀπὸ κουᾶ Εὶς τεροτας ἀμφέπει, Ώος εἴῖ Φεραπεύει. ; 
εάα « ΄ χ. 

ἀδύλοροι. Ὦ)οτ.Ρζο ἠΦύλοροι δε γνώσκουτε ΤΟ. ΡΣΟ γὠσμώσ. Τους Ηιετοπ!» νε 

αία Μιήτεες 1ρίε ΕΠ: Ρετίεις»νηάς ἀϊ 

3) µεσκὰς ὃν ἀώτῳ. Υ εἰ απῖα 

μὴ δραύσοι. Ἐ]εσαπ «οπηρτεςαείο 
Ὅεο ρηπαἶπα {ες Ἠ[ετοπίς εοππεἩ 
α-ᾱ. μὴ δλοωῦ ὢ Θε , ὃ µακεὲς χεόνος τίω ἄν ἔνδαι 

Ἱέρωνα το ο Αγισίε ἐγκώμιον ευδυµία Ἐπεράσῳ δέξζαδαι- 

βαπι Ῥτοίετρίαβ Τπεοραπαία ποςαα πεζά 

έλα. Ίτεπι Απατα]γρτειία, αὉ αὐοαλύπ]ομαι ΤΕΠΕ- 

ἴργ: απῖα τετεῖο ἄῑς {ροπία ες Ρατεηταπι αάϊδυς οὐμείεητ: εόστῖ επι σεις ἶαξα» 

αιᾷ απΠτεα ἀοπαὶ εἰαιι{α πιαη/οτατ. 3 

ὢ) Ζἱωὸς Αἰτναία. δἱς γοςαῖς Περίτες ἁπιοπεε Λετπα τδί οὐίευπι εε αἴμης, 

μαι Ἀπεϊβειρεί.τ. Οά. ΟΙ. ἀγλάζεται ὃ 
ον : 

; ἵντα, δε εαγπαίπα {ρίαπι εεἰεδταπτ οὗ εστερία {ὰ- 

ῥλαννε Τεἱς ΓΙ πῖας δε δειο]Ιαίξες απποῖαης. - 
» 

»αυα ἀῑρτεβιιηςίαπι εχαπι οοπεἰ πά
ν 

ἆατ: ἀείπάε Ἠ[ετοπί Ασεμα επεοιπάπε: 

μογίαν ἀθαίζοι. ἀλλ ϱἩ 3 

διάςς παίποτεπα ΙΔΙΟΙ 

εοπιπιεπάατί, Ηῄετοπςπι νὶὰεἶέοοι Τοιή, Ασεβαπι Ἡϊοτοπί. Νάπα ΗΙ6ΓΟΠ. ΓΕΣ 

Εητ ία» Ασείας απτεπι ποπ τερία ΕΠΕρε οηπὰις» αμαπαασα ΠλλΙΟσΗ(α 

ἀπιασιηίδης εἶατης ΒαὈεβατης. 
Αγρσία σεπῖε, Ὠος. Ρίο εοπιτη. Αγησίε. Ὡς Ύοςς κῶμος γἱὰς ἵπ Παρετίοίθεςν 

᾿ ΕΙ εεῖατη {απαίεητ Ρτο γοςε ἐγκάμιο. 

παράφρασις. 

αποά ἃ ππβτετπα ἆοπιο, 
απήσαπη ἃ δτγπαρβα[ῆς πησς-, 
πᾶθης ττοπῇς αἆ Ῥαΐετπαπα, 
Φυταευίας πἰπιίτοσα , τε]έτα 
ςεγπιρΏε]ο Ατεαά]α Ρρεερτοία 
ππειτοροί:γε Ραίεῖαπη Ασεβα 
γτταίηαῦε πἹεπαοτετα «Ότεπι- 

αἀπιοάυπι απτεπι νε]ε εβ . 
ἅπας απεΏοῖας Ἡαδετεαά ἅτ- 
τηᾶἆαπι παπἶπα αἁπετίις τεπι- 
Ρεβαξεπι ποξξα Ιπστπεητεπι. 
σις Αοσα δοπαπαιἑαστίτ ἆα - 

᾿ ΡΏεεπα ραττίαπα ασπο{εεῖς͵ νε 
{ βοττὲ 1π ἃας πια]ὁ{ε Ἡαδεσε, 
αἆ Ἡλαπι εοπξασ]ατ.Ατ ντίπαπα 
εοητεΙαπεοζαπη. 1ράα5 ται 
Αἴζαάνπα, ἵπτα ογταςμίαΏο- 
αυσιτεςρσοίρετες Ώεις. ας- 

ἔπῳωσι. κὠλ. ιδ. 

3/ 3/ 5 Ν 

οΙκόεΥ χα ὤπο Ἔτυμφα- 
λίων 

’ . 

τει χέωΥ ποπγιοσομλ νου» 
µατέρ ἐυμήλοιο λπυτ ΑΡ- 

χασδας. 
3 .. ΔΑ ; 

αγαναὶ σε σέλου- 
ας ΄ ιο ο 

τ 9) χειμεεια γυκτ Ὅνας 

ὁμ Ύαος ἅπε- 
ον “5 2 

σεῖµφδοιδύ «ἄγκωραι. Θεὸς 
πο 3 ΄ 

πωγ οἳ , ὀμείγων τεκλυτο) 

αἶσαν πορέλοι. Φιλέων 
/ 

Φ έασοπα σπογτόμεσὸν, 
5 ας / , 
ουδωυ Ὁ πλοογ» κάμάτων 

ὀμτὸς ἔόνγτα δίδε» ο πι ολ θος 
σαλαχῳπτοιο ποσς Αμφισει- 

’ 

ιτάφρσσις. 

. ο 

{ο ἆοίμο τή {ο ηΗΠΣ ἆ 

δη βα {6 πια η]ης 

ΤεΠΙΕΠ{ΕΙ 114ΣΥΕΠ Ρέ- 

(0Υ0/2 ΤΕΓΙΦΜΕΗΣΕΠΕ ΑΥΤ 

εαάερ. Υ Σ]ες ΕΕ ΓΗΣ. 

ἵη εεαρο ἵμο[α πομή- 

Ἱενὶ ετ- πάμε ἀερεπιςέ 

αἲ βαπάκηε ἄν ἀθὶ 
ᾖο- 

εὔογα. Ὀεης ΡΟΗ ΤΑ, 
πα, 

οσα 
σαγΙΦΠΕΗΣ 2 

ἔγα ἀΤ46 2 



«οτντην σε νε 
κ. 

πεετὰ ήν 5. Νερτυπε ἁοπαίπε τας, ἔμῶν οἳ ὕμιων ἄἲξ ἔντερ- ζψπη Ηγεᾷ στενές 
απαπ/ᾳπετεξτος, Απρ Βἰτεῖτες ος ο πο” ες 
4πτεο εοἶο Ιπβσηϊς πιατίες, ο στο Ὁ ς πωυπη περοτοπι Ασεβαπιαπισ. 74 4ΜΣ6ΗΣ ΙΟΥΣ αησε δες ὌΥΕΣ. 
τα ἀϊσπατας Μη Βοογίτα εαττςπ]ο βο ἀμίσασ,ντ Π]αά εἶττα οπάπεαι ςώπιωαπα «οπβσίας. 
Ο πἰπειίαπα εξεοῖας γεπαασίς πιασ{(απερἰαοέαπτ {αοππά: παςῖ Ἀγτηπά. 

ἔρωδο. Ἠος {μπσεπάμπι εαπι ρτᾶςεάεαηδης » ὃς τεζετεπάα εοπίεγιδξῖο 
θἆ κὠμο ΟΠ ποπγσοΆνο , αποά «ῇΏ ραταςἰρίαπι ὰ νερο πορνίοσυµαι εκ 
Ῥιαροβτ. ποσὶ, Ώοτ]οὲ Ῥτο αὲς ὃς Ἠσσομα. ὃς Ποηίβσαε εσεις πες 
εεάθ, γεπῖο, Ῥετ Ἱμπεεάοεμεα επἶαπι ἀῑσῖε ἀπὸ Ἐπομφαλίων . Σείχων » ρτο 
ὧπὸ Ἐτυμφάλη, δεγπαρΒα]ης 8Ητεπη εβ Ατοαάϊα: εἰμίτας, δε ἔοη».Ὀς Ἠηίης γτρίς 
Πτα» εοπάπίοπε, δε τεῦας πιεπιοταβ] ρα» γίάε Ῥαμ[απίαπι {η Ασςα ἁῑςῖς αυῖ 
Ἡδετ εί οόξαυας. ο. 

ααπέρ, ἐυμώλοιο. Νταίτεπα » Ππτε[]σε παειτοροΗ η. Ειῑς 5εγπιρλαῖης Αταόϊ- 
σατησα νεδίηνα ρταβαπειἤνπα. Ἰοπ1οὲ ἀῑσξαπι ἐὐμήλοιο ριο ἐυμήλς. Ατοράϊα 
Ίοις αμα] θἱς]α ρήπια Οἆᾳ. Ἠας 101 πολύµηλορ, Ἱ]]α Ώῖς ἔνμωηλος γοσατις, 
Ώος ε{ξ, ῥεγο[ᾳ. 1) Υοεε μῆλον γίὰε Απεζτορη.τ. Οὐ,τ. 

ἀγαδα) ὃ. «ποπωε εἴξ αἱίεσοσίσα, αἷα βρηἰῖκας «οπἀμεϊθ]]ε εἴε ἍἌσε- 
{πας ἆμαν απεβοτας» Ώος εξ» σεπίπαπι ραϊτίαπι Ἠαδετε » νε οπεπιαόάπιο- 
ἆππι παμῖς Εηΐτα ἆαθας απεΠοσίς » αἶτετα ἀεετοδία ταππεπ ρτοεε]]α οῦββήτ: 
ἃς συἵ ἁπρ]ίοί Ῥαττία πίατας» αἳ Ἠμίας ἱπςοπιπιοάϊς αἲ 1ης «οπιποάἆα {δ 
Ἐγαησέεες, Ῥοτοῦ αὐέεπι πως Ραταπαία τεζεττῖ» γεὶ αἆ ἆπος απιῖςος , γε] 
αἆ «μαφεαπαµε ἆπο {ἱαῦσια [ππε. Ὑἱάε Ἐταβη. Αάας. εἲε, δεωμίσαγὴ ὁν 
Ζει ἔμεα :νΌι ἤοη {οἶδπι ης αμε]ιοτῖς γετρα τερετῖες » {εά εεῖαπι Ί]]α εκ-. 
Ῥοήτα ἐπὶ δνόι ὁρμεὶ, : : 

σέλογη. Ὄος, το πέλεσ. ἃ γετοο Ροδε. πέλο. [η. ἹΝοιαπάα «οπ/έτι- 
ὁπο ποπηπί ὠλαδὸς «Ἠτη ΙπΠηίήμο, ἀγαθαὶ ἀπεσκ]μφδαι: ο] εχεπαρία νιάε 
1π ]εχίαῖς, Φ]ρηίβσας ἀπεσχίμηδομαι, τὸ οηείζομαι» τὸ ἀπερείόυμα,. Ἑς ἀεάμείτητ 
ὁ σάµσνς νῖ οΏποτας Ἱτ]ε[ηίης, ΟΦεεχύπα Ώαπς {επεσπείαπη Ρτοία Πς «βετας 
«μπι 9ελοΠαβε. ἐο λυστελὰς ὰ) συµφέεον ὦν χειμῶρ» 3) γυκτὸ πέ γ]α δύο ἀγχύ- 
ας ἑπερείδεωτ. Ξ 

Θες τῶγφ'. Οἷἆες «οπεῖη[ο απά Αβείία ο νεταηυς ραετία οιγπαρβοίο, ὃς- 
Ὀγτασυς οπιπία ατα, ὃς ΕαιΗ εοπαρτεζαξΗΤ, κλυτα). Ώοτ.Ρτο ελυπίω. 

Φιλέω. ἈΝερευπαπι «οπαρε]ίος”, απεπι ο αάμπότις ἀείοτίδῖε, αἲ ἵπαρε- 
το {π ππατε» ὃς αὉ Απιρηζιιεες «οπἰησίο. ΑΡ «ο ἆμο Ρροίαίς» νε Ασε- 
ᾗα {αΐσπι γίεαπι οχίρετε ἆος  Πδί αμἴεπι ὰ Ροξείσα Ιαμάεπι εοπ/{εαυ. 
Φωτοµέδω. Ἠος εξ ὃ βαλάοσις αχων ερίεῃετοη Ροξείεμπι ομο βσπϊςαεης 
ἹΝερεππ». - -- 

ὄνδυν αλόον. Ἀ]ϊεσοτϊοὸ ρεβε ἀχάματο βίου. ΟοπιρασατΗς απεέσα γα Ώα 
Ώηαπα παισαξἰοπιναἆς αάαδήτα εἶῃς τασῖοπς {οἶτὸ Ῥοα]]αάρς, 

Ἠλᾶς σραλερὸε ποζώ; χειμαζόμλνο 3 ὃν ὦντῷ, 
Πολλάκη γαυη)ών πτώομδω οἰκβόπεεα. 

- πα 

ας ο 



ὑωκῶς “4 
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Ἀαυριλακάτοίο, Τοπΐς. 56ΠΊΕ. ΡΓο του. Ἑτ χευσαλάκατος. 1) Οἵ. Ρίο «οΙηπη.Ροξς, 
σ να / ο.) 

αευσηλάχαποε. Ἡος ε{ϊ χευσίω ἠλακάτίώ Έχεσα. 
ὸ .. : 3, Δ ν 5 ὦὢ 5 ο] Ν / ο. ’ - ον 3 ι 

ἐμῶν. Ὠος εξὶ αὔξανε τιμέω τῶν ἁμῶν ἀσιδῶν » καὶ ἠδείας τοῦ Φεχόμβροις» κ Ἱ ἆλ- 

λων κρείηογαι σοίει. . 

ο νο ορ ρα να 
ολο 

ΌΙΑΟΟΕΑΕ
 ΚΗΟ- 

ἥ ) 

ἀἱουρισί]τ, 

ο’ 
ύν 

ΔΙΑΤΟΡΑ ΡΟΔΙΩ., 

πυκτῃ. 

ΕΙΔΟΣ. Ζ. ΡΕ ΥΤ 

ΑΚΟΕΥΜΕΝΤΥΝΜ. 

ομες Κῥοδέηνη Ιαμάας εὗηι ὢ ἀγον[ς υἰξξογής, ρα 
τα [εγεήη ἆ ῥΗΡἰἰαξη 1ο υἰέξυγίανε {η Ο [γπαρής γεβο- 

Ἰαµή. Ῥγαίετεα ἆ Ῥωγία Κβοᾶο, ὁ Ραΐτε ὨΏεημασείο, ἃ 
πι{ογίῤης Κβοάίογμνα, Ἰ Ιεβο[εῦπο ῥτα[εγεήα , ἆξ 4ο η. 
ἕᾳ ρε ἀ1γεβίοπεῦι πάγγας, ὃν αὖ ϱε”γ σεην» Τε[εγε ία: . 
ου” Ταπάεγα ποῖο εοπε]µάὴὲ ργο [αἱμγε ὨὈαξογα , 67 αἲ- 
σπήτατῷ {πεγεπεηῖο. 

αρ - σ . Ξ 
ποραφέεσσ. «Ροή. α. κὠλ. Ια. μετάφρασιο. 

πεππαἁπιοάσπα { {οεετά- δια ο ον : αλ, 

ανν. πιππῖᾶσα. πιαΏῖε ο εεὶ ο ως Ρα ζαηι τε (μ 4 - 

Έππηρταπι,εχ {ο ἆο αΠπο ζΟῦ- ο 7 296Ρε εὠγ» αἴπε Ίπαμα [πρεπε 

τ. Βαταπι,ραττέπια ας {ααταπη ο- ας, αμσελε χαιχλάζοι- {ηγ γογο γα ὑμ]μεή- 

Ῥυπι ρτα(αμεήβπιασι, Ἱπβαίο σον Φ6ύσῳ» ἀφωρήσεται 2271 ζη6{ ο ΙμΗεΜὶ ΦΕ3έ- 
σεπετο[ο πίπο: Ῥυΐμεπεεια, γεανία 7αμβιῷ «ρπί- μμ ο. 

Ἠππεπῖ σεπεσο ῥτςὈίδεης,ἆο-- γῶν, : { τς ης αμ 

πετ (μα ἆοπιο ἆἁοπππα 1]πας: Ὃ ο ος ρ μα ΣΕ. 48 

Έετεῃ ἆατη, α1ὸ ὃς σταῖος «οἩΏ-- ο κκ πως  Ῥεγζίεοηη Ροβεβ, 

πας εκ ]ατος, δερεπετατω 297:3 9890) Ἡτιανων» πμ ΗΙέηο 4θέΗΣ2 αᾖῄ- 

θὰ ο. αν ο ο σον τε γε, χάος τε 1112/16, Ἀουόγέ .- ο(ε-- 
Τε, Ποποτετ: Ώος ἑαζο Σ ος 

ταΐκητία αππᾶςΟΣ1ΠΙ ο ο. ας, (1Η {4ΠΗ : απμοακε 
Ὁ σας «2 ο) Ὁ) ΘΙλων 27 2ηΓΙζΙΝ 2 Πεος 10. 



οι πουν ορ ΕΝ ο: 
σεΌεαῖας ἠῑῑε Ρτεάϊεετατ απὶ σπρρόγτων», θέ µη ζα- Ρ/άΜαγ1δεᾷΣΗΗΗ οὗ οη- 
εὔσῃ αἀκὸ ἱδεταμ (ΌεετοπΕ- λωτον ὀμόφεργος ὀυνᾶς. εογάεΊ} ΓΟΥΗ1Η. 
οεβιταάΊπε τ εοπίαπᾶεης: 
Πααἰδεπι εοπεοτάϊΐαα , εοπήασαἱέπιαας απισϊτίατα ἀτδοτί γἰπεαῖο Πο εοππεέή ροῄε 
ἔρεσαητ. 

:Διαλόρα. Ὁίασοια ΒΠοάιο αιή ρυσίίατα γἱοῖς {ερεμασεβπια ποπμα Οἰγπιρία- 
ἆε ,Ώσε Οἷἆα ἰ(οΗβίευς. Παάχεπας ααἰάεπα ααά Θεἶετε, αβαἀείρῖς;, γε]εμἷο 

πεη]ατίγίάτοτες ομα{οτωπε,ςΠεοπο {μπί ἀεςοτατῖ, Ὦ) εἴπεερς «ος απῖ ρυςι]ατ 
]αστα, ρεπτατβ]ο, ὃς 1ἆ σε. α]5 οετταπιπίΌ ης γίεταηῖ» εᾶ Ιααάατησα».. σα- 

εεεύπιργε εεβατατ θελο[ίαβςς, Γ)ῖασοτας {αῑε Ώαππαβεή Ἀβοάή βΠπς,εμίας ᾖ- 
παηαςησᾶ ἵα Οἰγπιρία βεΠε,ροβ Εγ{απάτί ἱππασίπεπι,ομοίτοσυσα απατμος,ά[- 

σἴεοτασι αιήπαποιάσκεταπι εκιεπάςης πιάπηπι, Βαλ ίτασα αᾱ {είς ἱπῄεέχεης. 
Ρο επι {εεεῖε Ώαπιαρεευς, ΠΠοτιπα ασοτα πᾶτη πιασίπαη5» ο! εἨπι απο 
1άεπα ΕΗΐε ποπηες: αιήπαπειτίο {πῇσηΐ5,δε {ρίε επβίεοσααι απαζμος: παίποτ ας 
{επι Ραίτε ἀῑρίεῖς αμαεποτ. Η!5 αἲεῖε Ώ]οτεις Πατετ ρησ!]. Τετ» Ροίῖ επι 
Αειαις, βπίβτα εεπεης Ιοσηπι ρησΙαξοσιπα» ἀαχεταπι γεγὸ ααῇ αἆ οτατίο- 
Ώεπῃ εχἰιεπᾶςηδ,. Ατηῑε Ε Γαςοτᾶ γίδτοτίς ΠΠ» 1 εοἶηπαπί5 επῃ Ραΐτε {16- 
τόσο, Ῥοῦ πο» Εἰίασιμα εἰς Β]ή ἆπο νϊέτοτες: Ἐάκ]οη ρυφί]αει γῖπεεῃς Απ- 
«ἄτοπαπγας ροξ ευπι Ρήαγτλοτβίης, δε 1με]εσεῖες ἵη Οἰγπιρία νγίπεεηεες», εο- 
ἀεπι ἄῑε εΠπα ρα:τε. Νοη Ιομσο Ρὸβ ἔεπιροζε {άπ1ὰ εβ Ηἵαπι Ὠΐασοτα Ατῖ- 
βοραείταπι Οἰγπιρίαπι γνεπήῖε » δε αὉ Ηεἠαποάϊείς Ρεεή[ε νι αἆ ἐρεξταει- 
μπα αἀππετετετυτ. Εεσἶπι ἀῑκιπεπε Ίεσε εαυτπι εΠε πε ππα]ίος ον 
οετίαππεὮ {ρεξατειτείροπά(βς εἰς{ε[ε τε[αυής πιυΠεῖοης ποη εβε βια]επι: 
{6 απἰἁἁαπα Ώαῦετς εατετῖς εχοεἰΙεπες: πεπαρε {ε πιαίοτηπα γἰτεμΏδις ]α- 
Ώτεπα αἴῖς , επι ραττῖς {ταιτήπααυε {ἴαειας εοπιπιοπβταΠε. Ἠις νιᾶος ΠΗε]- 
]αηοβίεας» Ἱερίς.{οἶυτα εοπ/πεειά πε, Ασζοραίτα {ρεξχαπάϊ εορίαπα {εείῇς, 
δυπς σ1 ἀῑσαπε Ώ]ασοσαπα ἩαὈίευπα εβε Μετευτή ΠΠιμα, ἴΝαπι εἶπι πιατες 
εἶως ἵπαστήπι δΠσιαπάο «Ώεε εστείτα , ἕετεις αἴτῃ ἱπμα]είεεπες {εοεβιβε ἵη 
απεπάαπι Μετουή] {άουπι,νδή {ρίαπι εοΠµεπεήε Μετευσίης:δς ἱπάς Ῥΐασοταπι 
Ῥερείῆε , απἱ ρήπχης αὐ Ηετευίετσητης ἀῑσίεας Ἠαβίεας. Αίιις Εῇς Γασοτας 
ἱπαρίας ἆε απο γ]άς Αε[ίαπ. Απίσια]. 1.6. ς.49. ὃς ας Ὑατ,βἱ8. 5. 2. ς.3:. δε 
Οἷς, ΠΡ. 3. αε Νας. Ώεος, ὃς Ν οἶατειτ. Πδ.ις. τς Ἐίαροτας ποβξετ ΒΠοάπης, 
απίλοτε Οεἶ]Πο]. 2.615. απ μπι {Ε νπὰ εὖπι εἴρας Β]ῆς γὶὰχοτίθιις «οτθΏα τα 
γιόξοτεαι Οἰψπιρίεμπι νίάετεε, Ρίᾷ σαιάϊο οπίπιαπι οβ]αυής, 

Ῥοδῳ. Ἑ ποάις ἃ Ρραετία ἀῑείσατ: ὃτ αὓ αἴἶεο ἴ]]ο ἀλιησαίεις, αἱ Εαῑς Μ4ΐε- 
ἄνς ΡΕ] οίορβ», δε ροξτα πιοβίεις: απὶ ἀῑόχης εβ ατλες, απὸάἀ Ρυταυῖς πμ]]ος 
εΠε Ώεος. α 

πύκτη. Ἑκρίίσαεατ 6επις γὶςλοεῖα. Ῥησί]ες απίεπι εταπέ 111 σα ρισηῖς δζ 
εα(ιδης ρησησῦοπε, Ὑε Ἠσυετ εκ ἀμοδιις Τι1Π] ]οεῖς. Ὄε εἶατ. Οτατ. ααυπι 
οἷς ΡΗςε9 ἐπεχεγεγασ1, εσἰπᾳ/ρµσηος ὦ ράσα, ΟΙγπιρίογαο εερίάὲ [εγγερο/-- 
ην {0161 {ΑΊηρη [ρε Ίεγγο 0η Ρόβαηε: ὃς 2. Τμ], ῬασΗες (α[1ό15 εση η πε 

ἐπσομΗ/{ ης φιµάρίη, : 
εἴδος. Ἑτ Εῑε ἱπρτετ]ο Ώγανηας δὶς Ογπιρίευς γετείεις Ο.ούροΏ.γε Ηεειῖς αιι- 

ο Ἡ 

«κζ ὰ αμ ουν κ. νι, 
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υτεῖς {ετίρες ω Μίπετια εεππρ]ο βαετίε εοπ{εςΓαΓΗ5. 

φιάλαν. Τ)ΟΙ. ΡΙΟ ΕΟΙΊΠΙ1. φιάλίω. Ὠ]έχα γος ὰ πιῶν ἅλις τείῖε Ἐωίίας, µέιζων. 
ὸ ἀωτὴ ποτηείε. Ῥει αὐπεοιχίαν ἀῑείεισ φιάλν Ρτο πιάλ», Ἐϊ αὉ εοἀεπι ἀεβηίεας 
{ς, ἔππωμα χαλκεῖον ὀκπεταλον » λεβετῶδες » δύο Έχουν ὥτα » Φεχόμλνο ΨχΕὺ ὕδωρ, 
ΡοΕΜ/Η1 «ΕΠΗ» εΧΡΑΡΗΡΗ η [εὐεγὴ νΣγΙΗΦΗΕ ΑἩ[αΓΗΠΗ,σά εαρ]επάαῖη παπι 
β1ςιάαηη. ὃεὰ {αρία5, νε Εὶς εείαπι, Ῥλ]αία «β ροει]απα απτευππν (πο γίαυπι οξ- 
Έετεισ ἵη εο]ερείθιις' Εε[τοτίπα δι παρπίαταπι «οπής. Φο]εδατ απεεπα ρΏία[α 
εἲε ἴπ γ{α αἆ πιασηίῆτα τπΙπεία, νε εκ Ἆος Ίοςο {ατ Πἴαιετ, ὃς ραῖεεεκ Ὠΐοσς- 
πε]. αξτεηο ἵ Τμαΐσες, ΥὈΙ τε[τότα ἁῑςίτας ὰ Βατγε]ε ρηία]α , γι. [αριεη(πιο- 
ἄατετή. 
ὡς πε. Άρρατει {Ψπεπείεπι εβε εκοτάϊµπα. Φηηΐτιτ ὰ «εοπιρατατίοπε΄ ἆοπῖ- 

πηρτα[ί5: ας τα]ε {απ «απ]εῃ εῃε ἀῑς]ε ετρα ν]έχοτεπα» απα]ε πιπις ρῃία]α; " 
6επετο ἵη εοπιπίο {µπρευτη ὰ {οςετο. Υιάε εκριἱεαεῖοπεῖα ἵπ ραταρΏταῇ., 
« ἀμπέλε δ όσῳ.Ἀ.ς. τῷ ονῳ. πεεεφρασικὼς γῖπιπι ἀῑκῖε ὁ εὐσον ἆμπέλε ΤΟΣΕΊΙ γρ: 
Φυπηρία πιείαρβοτα ὰ τοτε,πος εβ,Ἡμπιοτς 1]]ο αυΐ ππαπε α{1που {ετεπο «σε]ο 
ταπαίπα τἰρατ.Ώ)ε απο νῖᾶε ΑγζοτεΙεπι Πο,τ. Μετςος. --- 
καχλάζωσω. Ώοτ. Ῥζο «ΟΠΙΠΗ. καχλάζεσων. Ώος ει Έχουσων ἐγδο} αλαπιθῶντα οΏον. 

τῇ ἑαυίβ φυσικῇ Φέρµφ. γε εκροπῖτ Ἑτιο[π]ῃς, το 
Φεοπθωγ. Ἠ1εῖε θε Βο[χαίτες θεπίγειν Ρτορσίὲ ε[ε επι ἀϊ]υτο Υπο Ροευ]απα 

ἆατε. Ὑπάς πιεταρΏοσιοὸ ν{πτρατις ρτο χαείζεδιω. νι αρυά: Απαστεοπῖεπι.. Αλλά 

φεύπηε ῥαδης ὦ Φίλε µηρὲς. Ῥτο χαείζε. Ἑτ Ώεπιοβμεπες ἁῑςίε τὸν «σερ όόνπας 
πε πατοίσας ποῖς ἔχθερὶς αεεπόεη. ᾷ 
ὥμθυ. Ἠος εξ ὁ ἆοπιο {εστί ρΏίαίαπι ἁαπεῖς , ὄχαλαά ἁοπιπι σεπειὶ αοαῖ- : 

Ριεαεῖς: γεσεπετ ἁ{οςειῖ ἆοπιο αἆ {ιαπ ἁοπητω Π][ιά ἔεταε, Ψἱάε Ριαοεδεπίε 
Οό6ς ὤκωδο χαφ, ες 

πώγλευσογ. Ἠος «{ὲ τὸ ἄκρογ , ἤγρωω χεφάλαιον ὅλον «χρυσοαῦ κτεαξον, {ειι κτιμάτωλ 
δίε ἀοπίπα εκτο]Ηε ὰ πηαεετία ρτα[απεῖα: Ώσπα αΠΓΙσῃΏ 6ῇ πιετα]]οσηπι οπιπίμπα 
Ῥταβοπήβπαυπι, 1άρο ὃς αρρε[αε σµιεη {ειι γεγεῖσεηη, Ίος οΏ ΓπηΗΗ Οεῖ- 
ΠΕΡΣΙ ΑΙΠΗΗΡ ὕοπογΗη.» τάᾳπς τοτηπη 8Πτοπα: ςὐ]χι Ρίετᾶσιιε ρλίαία ἁππίακαξ . 
ἱπαιτόπεαν δ: εκ 4ἴβεπτο εοπεατητ, Ύος κορυφα}, Ὦος. Ῥτο «ΟΠΩΠΙ. κορυφίιῶν 
δε κτεώζωγ Ῥοξΐε. ΡΙΟ Μτηµάπων. ο 

σομπιῶς τε χάευ. Ἠος «Β Ἡ ὦν συµποσίρ χάριν. π]πηίτητα νε απἰππαπιαἆ Ῥε- 
πεβςεπεῖαπα Ῥτορεπίϊπι «Οἵ91ᾳ τε[ΗΌιις εἴ6α 6ΕΠοΓΙΙΩ ἀοσίατοι , εόαπε {ρε- 3 
εἴαςπ]ο εοπιήπας εχῃ/ἶατετ. Ῥοεες δε συµπεσία χάειν ἱπτετρτοταϊὶ -ὲν χαεάνας ο 

ἀρόος τε εως Ώοι. ρτο παρε. αλδος τρήσις. 9Ε]ιο]ία[ίες -νοσεπα αάνδε , 
εχροπῖς σγρεαν: ας γος ρτορτ]ὲ τεέοτεης αἆ «ος αιή {μπε εἰ άσπι σεπεβῖἳ 
Πρηϊπεας εοπ/απθυΙπΙξατεπι:θεἆ ενος Ρτοριιὲ αξΠῃῖτατεπι», ο. πηρα» 
σόις ἁναοτίς σοΕπατίοπιες πεεε[πειάΊπεμα «οπἔταµηΠε: βς αριά Ευηρίά, αν 
ὃς αήφειαν σωωάσ]ει ἀῑςί ει, {Γη Ι}ε]η οη17άβεγε. Νες «ογτὸ ΓΟΡΗΟΙΗΙΑ εοἩ” 
{αησιήπεοτηση τΕΙΟΠΕΠΙ Ες παδετς ν]άσειτ {εὰ ο Ἰομβεῦ . αἱ [οευπα πυπς 
ἁπτερχείατυς ἘσίεΗπίης, ὃς Ρο[ῖ εμπα Ατεεῖιις, καν, 
ὦ ὃ φιλω.Ύ 1άετιις Η]]μά ὦν ρες ειπε[Ιῃ Ροβτμπ», ὃς το οΓσηά μπα αά κε ΕΕΣ 

υ 



ο ΤΜΟΟΡΕ ΤΙ. τος 
απτεπα οβεμάϊειτ ππίβεεπΏα.Ραϊπιἶπι απδά Ἰπάε Ρεαεάπα Ριαάϊκατε ροΏεπε 
ειπι απά {οσστυπι παᾶχας εἴες παπη(ῖεαπα δὲ Πδετα] επι: ἀειπάε {ας1]ὲ {μάϊα- 

τεΏε Ώᾶς Ρεπεπο]εηείά τεκµέεια {οςετί ετβᾷ σεπετυπινατοξίο! εοΏςοτά(α γίπ- 
εμἱ6 εοπίιπότυτα εοπίασαπι αΠίπιος. : τς : 

ζαλωτῶ. οι. Ρίο εΟπάπΠ. ζηλωτὸ. ος εξ µακκειθὺ : δε ἕωας Ώοςχ. ρτο 
ΕΟΠΙΤΗ. ἔσωης. 

Ν 

Ὁ παράθρασις, 

Ίνα εσο [παπε εαιπαἰπΏπι 
ππεοτατη πεέτας,αιΙΌας Ίπῃ- 
πποττα]ες τεᾶἆο ντος ἱπῖ- 
σπες,Μιΐαταπι ἆοπο {ροΠ- 
Έεεσπιεα πτεπέε {α/απα,εἳ- 
ας ἁπὶεῖς εβ ἔταξεης , σπῖτ- 
τεης Ἡς απῖ ἐκ Ο]ηπιρίοιᾶ 
δε Ῥγτμίοτυτη πιᾶνοτα Ρτς- 
πήἉπι τεροσταταητ,]οςεχ- 
Ἠ]ατο,Ρεόσαςε σππεῖς ΙαυάΊ- 

σον 
ἄδτιςρ, κὠλ. (ὰ, 

) ἔγὼ γέκταερ λωτον 
ο { 

μοισοῥ εόση » ἀθλοφόερια 
5 .) 

αδεύαν πέµπων » γλυκη» 

κρς” 
Ν ΄ δε 6 

πὸν φρενός γ΄ Ιλάσκοραε, 
τν ΄ 

Ολυμπίαπυβοῖ τε γικῶν- 
ε 32 9 

Πτοδ1Υ. ὃ δν ὄλβιος» οΥ 
. / 3 5 ΄ 

ϱαμίοι κατέλοντ ἀγαθοδ. 

μετέφρασε, 

δίς 6’ εσο πρδξαν ᾗη- 
{η ΜΗ(άΥΗ/Ι άσημπε, 

β7ΑΠΗΜΠΗ 7ερογζαΠΕ{-- 
ὂη 5 ΠΗΣΤΡΗΟ, α[- 

εὔ) [γη η αηῤοί παεῖς 
εκβΙατο» αρμά οὔνπη-- 
Ρ435 Ῥγεβοπέπσκε 
γΙῶο71ῥ15. Ἐε/{ης γε}ὸ 

5 5 - 2 : 

Ῥα5. ἰᾳαϊάεπα Όεατας εβ1]- ἄλλοτε ὁ ἄλλον ἐπεπένει χάεις 116 Φε.) Γή αμρίε- 
1ε ᾳΗ1 ἔαππατη Ῥοπαπι ἃ ροξ- ζο- σα ορ. δόση - 
Ὡς οοπ/{εσπ! τησ. το ο ον Φύλµιοςς ἀφυμελε 2614 α)ΗγεῥίοΙ; σγα- 

Ώσπς πας πῦπς ] ος ϐ ἅμα ϱᾷν φόρµηι,σεµ)-) «στ Πογιά ση 7174 Ρ7ά- 
Ῥϊείο., επ «ΑΊΠΙΕΩ στα ῦή]- ος ος νι ρή 7 

τετ, Ύπο εστι Ρ]απάήοπα ος σος », 7 

ετῖαπι οἰταξα ,οπιωηοπίίας Ίσστ ο 6750) ἄθλωγ. «419 οὔζβάχα ο ο Η1/0- 
ἀθῆς ἀεεαπῖατο , σα 1/6, 1η 1/ΕΥΗΠΠΕΗΣΗ ΣΙῥΙάΥΗ2, 
εἶῃς γεσείεπα- 

3) 2ὼ. Οοπιρατατῖοπῖς ἄποδοσις-, ἵπ ους ε{ξ Ελλενέις νοςῖς τω. δῖς 4ΙζεΠι ἆς- 
εἰοτοπάς εἴἒ,ὅπως ἐγὼ γέκταρ ἄωτόχυτου , ὅσε αἲ μᾶσαι Φφιόδασιν» ὃ 3) ὃν ὃ ἔμαυσῦ ελανοίας 
ἐκαπωσαμέωρποέχω πῖς Ολυμπίᾳ καὶ Πυραϊ γικητοῦῖς ὶ ἀθλοφόρρις ἔση,ὔα ἱλαεει ἀυτὲν 

πσποέώμαα. : 

γέκπαρ. Τητε[]σε τὸ πείγµα, Πς πιεταρᾗοσῖεὲ γοςᾶτμπα. ΆΝαπι γε πεόχοτε ἵτη- 
πποίτα Ησατοπα {ουεραης Ώ ή τΠς Ῥϊπάρτης {πο «απιΐπε Ῥετεπηετη τεάάϊε γῖ- 
ἑξοτάσα παεπιοτῖοπα. 
Ὁ Φωτώ.Ἠος εἰῖ ἀυτόχυτογ ὃζ ἄχρατον νι οε]ο]ίαβξες νετῆτ. Ἐβ δι ἀυτόματον μία 
ου υπα πχεας {πτοτε Ροξείςο Ιπδ]ηϊε,εαίπαεῃ ἔροητε Βυής, 
ὠισω. Ὦ) οεἱσὸ.ΡτΟ (ΟΠΙΠΙ.ΘΕΠΙΠΠΟ ωυσώγ. Ἡ Οσα οξεία μωισὼ οὔσιν» Ἠγπι- 

παπα {παπα » αμα Μπίαταπι αβ]ατα ετεάεθαπέγετετες Ῥοξβπι εβιπά : εδίαας 
εαυίαπα εὔπεϊεητετα εεπ{ερα η. 
γλυκιὼ χαεπὸν. Ώμ/εέ πιετοηγταςὸ ορρε[]ατ,ᾶε [ην πιεταροτιεὲ παρεα 

εγαπ{]αεῖοπε ὰ Ρ]απτῖς, Ἁα] εἰς 1δίευς πηεητῖς {τμδχη»,«εβ, Ώγτησιας εοπιροβσης 1 

βτατῖαπι Οἰγπιρίοπίς: Ῥιαροτα. ζ : 
ἱλάσεομαι Ώος «δὲ ἱλαρεεὲ πειὼ» {ει πδηµι: αἷῑας Βρηϊπεαιοπες γἱάς 1η Ιεχὶοῖς, 

υκώντεοσ. αἨτεπα ε Ώαυμεροξε. ὃς Τοπ.ρτο Μκώσε. 
ο 
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ὁ οἱ ὄλέιε. Όποπιε ους «οπιπιοἠάαί Ἆος Ἡπμπα επ6ορΗΏ1. Ἴαπα Π ζα]ϊκ Ἶ]]ς 

εβ απί δεπε οιάϊρλος ροξπιας Ρ1Π ἁατίςο αοεερευπι ἔεττε ἀεβεε,ᾳποά ροβχοείς 
Ῥϊασοτα Ώηππαπη οεἶεῦτεια τεάἁ1ε. Έπος ποπηίπο Αἰαεχαπάςτ Μασπις {αΐσειι 

Ρικάϊεαδας Αελἰ{Ιεπα,α αἱ ργσοοπέπα Ἡοπιστηπι ε[ει παέχυς. οἰπηῇς {οηξςη- 
τα ε{ὲ ἵπ ἄπε τ.ΡγτΠ. εὖ δ) ἀχούευ δευτέρα μοῖεα. 

ὠλαθαὲ φάμα, Ὑἱης εξ ρ]ιτα[ί Ώμππετο Ῥτο ὃν ὠγαδὴ φήμη, αντ ἐς λεν- 

ο 

οὐ οδέα κατέχι. Όαίετάπη κατέχουν 3. Ρετί. Ρατ. Ὥοτ. Ρίο εοπαπι. χατέ- 
ρα. 

Ε/λΥ. Ψἱάε ἀθεε]αταταπι ἵα ραταρΏταί: {οπτεηείαπι. 
χάθις ζωδάλμιος. ].αιιάαεῖο {αἱ εακπαϊπῖς,αιοά αὖ εβεξει ζωδάλμιον νοεατ:ηία 

{1 στατία ὃς Ἱεροτε {αςῖε Φάλλεῳ πω ζωΐω Ἡ.ε. βογετε γἱσαὔηπἰπήταπι, ἀπα 11ο- 
πε[Ποτεῖα γϊτατα απιάτας ιο αἴετπαπα ρτείζατ. 
ἀδυμελει. Ὦ οτ.ρτο ῥόυμελει.Εε]ες {11ΠΕ ςατπα]ηίς οοπἰμΠόζα»γιάε[σές εἰκλατα, 

ηοίς, αΠάσαιε Μιῄεες οἴσαπα. 
ὦ ἔγτεση ἀνλῶη. Ροτίρητα (1 οὸ ἔντεα ἀνλῶν ἱπεε]]ήσε τὸν ἀυλοφ. Ῥεξτὸ αμτεπ] 

ἔγτεα ἀῑκίε,απτβοτε Φελομαίἔε,α ία «ωτὸς ἔχοισι τίὼ φωγίω. Ῥοττὸ παμφώγει Υοςαῖ 
εἶδίας ὀωλὲς, νεί ΡτΟ ποµίλως φδεγγορδόοις 5 γε] ρτο πολυφΣύγγοι Οία Πδις «δΏ- 

ἄλλοτε δ». Ἠος ε[ὲράλλοτε ἆ᾽ ἄλλογ αδριέπεί τὸ ἔπαγω2ὸν 3 ὑμιωγ,τὸ δαλερᾶς ζωής πά- 

Ες ναίαµτ» οπιηέ{αες Εετὲ γοςῖς {οπος τοῖειε οὗ ε4 {οταπίπα οιώδις εβ 
εοπίρετία. 

σερόφρασι, 

Ναπς ϱπτεπι «ππι γίτο- 
σας, «ατα πῖς πΙπαίταπα γ]-- 
πήᾶςο εποοπο; ὃς εἴτλατας, 
Πριατήπισαε εαθτα , επι 
ἆαςσε Ὀϊαροτα ἀε[εεπά1,εε- 
Ἱεῦταῃπς ΕΠοάατα Ἰη[αἶαπα 
σπατίπαπα , Ὑεηεσῖς βπαπι, 
5οἵὕ(αας {ροπ/απι:γεῖησει- 
τοσα {παπι γίταπα Ὀ]ασοτᾶ, 
ἀαττερ]άμπα Ρασηαίοτετα, 
απἱ Οἶγπιρία ρτορεαὶρλεᾶ, 
δε Ῥγτμία Ρτορε ζαβαΙατι 
εοτοπατας εῇ , ἵω νίᾶοτῖα 
ρα σίίατα Ρατία τεπᾶπετα-- 

τἱοπεπ1:δζ ραῖτετα εἶπς Τα-. 
Ειασεταπι,α αἱ 1πβήτΙαπῃ «οΟ- 
1η1τ,εοἱ]ασάεπι. Ο ή ὀΏηΡο 
ομπι Αἰσίυα πα] είεηάἶπο ἵη - 
Γαἱα115 Εἰοάππι Ιπεοίᾶς, 
ετες ντδες, {ε]σετ Ἱήπάσπη, 
Ταἰγίαπι, δε Οαποϊταπισοπης- 
πεπῖεια,δς Ρτορε Ἐπιδοίπι 

ἔσῳδ., κὠλ, Ἰγ, 

ων ο δν φ , 

γω Ὁπ αμφοτερων 

παρ 
- κω υ. 

ὑμωῶή παλ ἀφερδίτα: 
αελίοο πε γύμφαν 

Ῥόο] ο. ἐν -- ον ον μεθ καν : 
οΦΕΑ. πελῶξιογ ἄλδρα παρ 

οἶλ- 

φεῷ οεφανωσυυἼμου 
Σ/ ν» ν :«αὐίσω, πυγµιας ἄπομα, 

δν Ν / 

1) παρά Νασαλία. 

πατέρα τε Δαμάγητον ασόγτα 
καν 

Φ 2 ΄ 
Άσας θνευλθέρυ, 

ΖΕΙπΟλΙΥ γάσο πέλας 
5 / ΄ 

ἔμβόλῳ γαΐογπας » Αθγείᾳ συ) 
αἰχμᾶ. 

ΑΠληάες Τ.γεῖς γτδῖς τεπρίαπα {ταπι, 

μετάφθασις. 

ὁ ΕΕ ΗΤΟ ο 4Ι)Ο- 
΄ ΄ . 

σιω Διαλόρᾳ κωτέβαν, τίω πο ὕ ση Ώασογα ἀε- 
{[ζεπά{  ΤΑΥΙΜΑΙΗ {14 - 
ἁπης ΤΕΛΕΤΗ {ΠΙΑ - 

{1{6, [ῥοη/απι ΚΜΟάΜΠΕ: 
έ ἀεαη{ετΗ 11 ΡΗ ΣΠΑ 

εξ τοπάσςπασπις Η1-. 
ζ6εηέν Ρ7ΟΕΕΥΙΣ451 γή Ἠ 

η κκ ΑΙΡΡΕΜΝ 
ΟΥΟΠΑΠΙΩΗ ΣΡΗσΗαΡ 

αά ῥγαπμήι» ὁ αρμά 
σα[α/ αμ, ραστό (πε 

Γα/ασεσΜΣ φαί ρ- 
12 1 ρίαν ΑΛΑ ΙΙ 
Σία ἱήμανι ἐπ 
γιων ῥαδιεῶσ ΡΙο- 
ρε ΕΙηΟΙΗΗ άμα 
πα τα 

ας ντ. 
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ἃὶ) γάῷ σ΄ ἀμφοτέρων. ΤταπβΏο οἆ Ρτοροβίαπι Ὦ]ασοσα Ιαιάσιοπεπα: α αιᾶ 
εείἔασας {5 ἀείοεπάετε ὐδ' ἀμφοπέρων Άος εξ µ6' επε, Πεμεί αραἆ Ποπαεταπι, 

δω ὅσὸ λαμπομδυάων 
ο Γήδη αγάρησίδρ. 

Ἐείετιας απτεπι ἀμφοτέρων αἆ Ροξπη,απᾶπα χσευ ζοδάλμναρρε[αιής, δε αἱ Μα- 
ἵςαπι,σμα Ίγτα ερηΐσιςε ρεταβεβατας» αἆ αᾶς ετπήπα Ῥιπάασί «απεθαητης. 

Οπαποιθπι Γεοπίεετας δε Ατεβις 5ε]ο[ίαίτει δε Τεϊς μία {εσυ Ἡ τεξετυΏε 
αἆ φόεμηγα ὃς ἀνλος:Εἶσας Ἰοξτος, απαπα Παρεδίε {επτευτίαπα: 

ας ου ο «αχ ες ΄ Δξ - Γ : Ξ 

σι Διαλόρα. Ἠος ε[ῖ Διαλῥεευ αἩ γΙκησὸ πζῶ ὁ-δν ἠλρυμλου.Ἱναπα ία ἆάχ είξ,ααὰ 
αμτλοτί απίαπα ῥεαΌετε ἀῑςίεατ αἆ ἘΠοάμπι ἀείοεμάσπά!, χατέβαν Ὦ ουἱοὸ Ρτο 
χατέξίω.Αος.λ. γετὈί χωταβαβω «ε[ζρμήο. 

πω Ώου.ρτο τίὼ. δε ἀφενδίτα,. Τ)οἵ. Ρίο Αεροῦσε. δε ἀελίμ. Ώος. δτ Τον. 
ππηταξο μ1π α. δε σεπίάπο Τοη, ὅτ ροξε,ζεΠΜΠΑΙΟ 1Π ο0 ΡζΟ ΕΟΠΙΠΙ.,γύμθαγ.Ώος. 

ριόεοιαπη γύμείω. 
ποντία ὑμνέων. Ὦ Ἱασοτα ροτεῖαπι Ιαμάας, πἰπαίσηπα Ἐβοάμπι, ἆπαπα ὁ ρατεπεῖ- 

δη ἀείοηδιε,δεά Ρασηπι εεγία εβ Ώσε σεπεα]ορία. Α4εΙερίαάες Εαεῖε Κ λοά αχ 
.Απιρηιετίτες ὃς 9ος παπα : Ἡεταρβί]ης Ἰπερευπά ὃς Ὑεπεσίς: Ἐριπαεηίὶάες 
Οεεοπή.Μοβεταμέπος Ὑεπετίς βΠαπι,δτ 5οἱ5 {ροπίαπι αρρε]]οε. Τ]ςῖε ποντίαν 
4γ/ράΠΗ απδά 1π παατὶ {ε Ιη{η]α.5οἳς {ροπήαπα οσο Αροἡμηϊς. Ναπι Ηετοί- 
ἆστα αυαπάσπι Μηῖς Τοαἷα εορποπαίπεπι {π εα Ἰω{π]α ἔετεης Αρο]]ο «οοπηρτεί- 
ΠΠε.Ν εἶ παδει ταξίοιςπα εἶης ααοά αἱ μπε, η παίσησα πα ατα Ρταίετίτε αῑξ αυῖπ 
Ἐλοάυς {οἷε ΠΠαβΐτεεας: εόπία πε 1άᾳῖτοο Φος {ροπίαπαγοζατε Ροτεβ.. Άτσαις 
σης Ἱπος {ος ΕαοΏ]ὲ ρετεηπά! τείίατας ΦοἩπης, πι εαρ.17.αἴς, ΝΗηζη Ίσα 
εα]μίη πα ζ/μήη εβ,νΣ ἴη {0ἱε ΚΡοάος ποη {1. Ψεπετῖς βΠαπαγοςαε, παυῖε θςβο]. 
ε)α τὸ αὐθμρον καὶ χαρέεατον. 

Ρόδον. ποὰυς Γπ[α]α Εγεῖα, επῖας τορορταρβίαπιτερετς ὰ Φί{οδ.[.τ1. ὃτ Γ]ο- 
ἀοτο {.6.ς.2,α0 Ἡοππετο Τ11αἆ.β.δς ἃς εαόεπι νὶάε Ψ οἶατετς.].ο. δὶς ἆιδία αιιδά 
ἐσιιώδεσι ῥοδῶση, 4071/27” 7ο(2ὗ αρυπάετ.ν εἰ οἳ εἴης ποπϊηὶς Μ γπιρβα, Υεπετὶς- 
δὲ Νερβ]ιγεί Όσεααί Πἷια. 

ἐνθυμάχω. Ώοτ.ρτο ἐνδυμάχέω. Ἐ ἐυδυμώχις ροξεῖςα Ὑος , οιε ξοσίοπι ἃξ 
Βτεπα πι Ὀεστοτεσα βσπίβεατ, αΏ ἐνδὺςγεᾶρ, ὃς μόχι ρήςα» απο εἲς τὸ µά- 
χάω ἔυνν ἔρμόμλνοε. Ἐ εξλὰ επίπα αἆ ρτα ηπι «οητεμά:ς νὶς {οτεῖς οὐτπετία «οπεες 
πες εετσα ἀαενπαμαση. Ψεἱ ἐυδυρώχκε. αἳ ὀνδυς ΠρπίΠεαητε βαση ἁῑσί ροτεβ». 
{μὴ αά ῥΗσπασε ῥορεαΣ. Ιά αμτεπα εεἰραίεις βτοπο πι ΗΕῖ, γε Ἠ.γ. Αρᾶται ὃ τά- 
λάσα μρήκδμαι ὦν δμὲ Άνχῃ. Ἠαςς πίεση Ρτίπια Ίαις «ῇ Τασοτα:{ξευπάα «Π ελώ- 
θιος»]α ὁ ζοττιά(πε, ας ἃ εοτροπίςΡτοσετίζαεε ὃς τηοἱετβηε επίἶπι αµατμος εἰι- 
Ὀατοταπη,δε σπίποις ἀἰσίεοτυπι Εατητα. 
παρ Αλφειῷ ος ε{ξ {η Ο/ΥΠεΡΙᾳ νῦΙ νιᾶχοσίαπα αἀερεις ε{ῖ. }ὶ παρὸ Κασαλίῳ Ώος 

εἴε, η Ῥγεβοπείπατα 1Ρὶ ἔοης εβ Οαβα[ης. 6ἷς Ῥήαφοταπι Ιαυάατ αὉ Ογπαρής.. 
ὃς Ὀγεή]νσείδις ἀειίθείς 6οτοπαπι βεεερῖτ. - 

πυγμας Ὥοτ.ρτο πυγμὸς.Ἠος τεβετειη 3ἆ εοτεπασ Οψπιρίσππι (πο ροτίτας 
εξ Ρα ρί]επι ἄσεῃο.Ομίης γἱδλοτία ἀμριβίω καὶ ἆθλον αρρε[ίας ἄπονα. Όια γος: 
Ρεππα Πα, ΡτορΠάσμε βρη]βςατίοῦε εξ λύρεον ΤεήραρεΙοπὀ ραπ. Ῥεευαῖα 

πως 



οι ον 
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πα ἆαειτ α ἱομί,νε αἱίσιεπι Ῥαπα Πβετεπιης, Πε εκ α.ΡτῖμαΕ. δὲ ποιὴ ῥ611, ασια 

ϱ0ὴ ὰ φον) ο ἀες παπῖαῖο φ.ίΠ σ.ἔεπμεπι, δξ ἱηίετζο ι. ἆμα[ Πε τοιὴ ο ἡ ὧδῥ φόνου 

ζεμία , φογή τς ὅσα. 9ίς Εοπαετής ἀθρείσι ἄτοια γοςαϊ τὰ «ὼρ ἁπολυτεώσεος Φόγου 

Φερσιγδνα Φδεᾳ. Ὠεἰπάε Ἰαὴς {ππηίτατ ρχο 6δερν, ὦθλον νἀμοιβ» νῖ Ώος Ίοσο 

Ἀγπιπαπι [παπα αρρε[ῖατ πυγμᾶς ἄπονα, Ἆος εβ ἀμοιβίω ὁ πυγμᾶς» ΡΥΑΗΗΗ Ρη- 

σιασρ.οΙς Ῥγιῃ.Οἆ-2. ἄποιν ανεταῖ ὑμν, [1πι.3.ἐνχλεῶν ἔεγων ἀπεινα.δς δ. Τῶμιά- 

ὰς νίχας ἄποια. δε ὄεπα. 7. μόχθου ἄποινα γέµεδπε. ΟΦτΕΓΤΗ αὐγέσω, πυγμᾶς ἄποινα, 

Ῥαῦΐτωτ εἰῆρβα ρτχροβείοπίς εἴωαπτς ἄποασντ Πς Ἰητευρτετετίς{αμάμύο 1η ρΗ8ί- 

αρμε ϱΤἸΗΗ(ΗΗ. 
πατέτα τε. Οοπβτιεπάαπι επι αὐέσω, ἀπὸ κους τερετίτο.Ἠος ϱβραεγείη εὔμαηε 

{αμάαζο.Ῥεεῖειτ Ώσε ἴαιις ραῖτῖς ὰ ἸμΕίεῖα: απιοτε.Ναπι ἀῑσίε Δαμάγητου ἁόγτα ᾱί- 

κα Ἆος ο[ὲ αδεκὼν τῇ ὅκη χργόταρας ρτοίπᾶε ὅσογμλι Φίκεογ. 15 επίπα Ἰω[άεία ρίαςεε 

δε στατις ε{ἔ,ααί 1ης ὃς ααιιις ε{ῖ. 
Ασίας ὀνρυλόερυ. Λία {ρατίοία ἀῑίευς,τάαπε τεζχὲ: παπα σεορταρΒί πιαῖοζεπι 

Αῄαπα ἁπηϊάῖα οτδῖς εεστατπα ρᾶτιε εοπίατς, δε τεἶῖαιιας ἆμας,Ειτοραῖη ηϊπαι- 

τητα δὲ Αβάσαπι πιαρηήεαάίπε {προτατε εταάμηε. 9ἱο απζεπα Ίοει5 Γις «β εοπ- 

βτιςπάις δε εκροπεπάης » τὲς χατοικουῦτα» Ρόδον Ασίας ἐνρυλχώεε τείτολιν 15ο) αλκσίον 
οἩ Εμβολε.Οστετὺπι Ιπ[α]α πας ἴπεες Αβατϊσας ἵπ[α]ας τεττία πμπιετατητ.Ώε αιᾶ 

γὶάς ΡΙ1Π.1 2.5. 62.ἐυρυλόοι Ἱεσεπαῇ ρετ {γβοίεπ ρτο ἐνέυχώρε. Ψξ Ἐροά. 3.1 επλι 

Οά,το. ἔνρυχόρε Ἐπαάρτα». ο 
σοίπολιν σον. Οοπβαε Ἐοάις 1π[α]α ττῖρης ντοῖδυς, 1 ήπάο,Ταἰγίουδε σα” - 

παϊτουγΏάε ἩἨοππείις 
Οἳ Ρόδον ἀμφενέμοντο Φιάτεγχα κοσωηρότες; 
Λάνδο » Ἰηλύσου Τε, }) αῤ]ώόεγτα Κάμειβογ. 

ἡερήρας ης ἆατα ποπαῖπα ἀπὸ Ἡ οἩ Ηλίς ὑσγών: ντ τεξεττ ΤεϊςΠπίης, ὃς 9εἰιο. - 
Γαπεὰ ΟγάῑΡΡε {πε {{εερεῖ. 

ο πας πας 1: μα : πέλα: ἐμβέλω. ῬείεΠρείο Πες Ἐλμοάι.ΒΠοάις ἑ τερῖοπε Τ.γεῖα ατα ε[οσε τ6- 
Εετι 9εἡιδ].Ἱωχεα Εγείαπι νετὸ ντῦς Ατὶςαπάα: Ῥτορε αααπι εβ τεπαρίαπι νοςᾶ- 

«α - ν . ὦ ο ας ρα : 
εππα ρηὰς Ἐπιροίηπα,οῦ ]οεί Πευπη, αιδάἁ ἵπβατ αεί παι]σ!], (1 ἔμβολο στααῖ 

ἀῑεπης){π πατε ρτοππίπετετ.Ῥοίξοα γετὸ πειήρης εὰάετα ἆε σαυία ἀῑςί οαρῖε, ποξ 
εβ ΣΥ76/10.ΕΕ απτεπι Τ) οσίσαπα ἐκβόλω Ρτο ἐμβόλε. οσα 1π τεγτῖα βπηρ].ἀθεμ. 
«Ρες ΟΙΠΠΕς θ{Ης πηηταπε πω. 

΄ Φ ο ον - 4 ος -. . ω - 

Άργεα σου αιχ μα Ἠος εἴξ Φιωάμειφαπᾷ.ὮΙεοπάορτο Αργος αἲ χωυπώς. ΕΤΕΠ 
τείρίσετε νίάετης αἆ Τ]ερο]επααπι, αμά εἶναι 1μογπναίαπα απαη ου ἶαπη ἰπτενδεο/- 

»4εε,αὈτῖςαιί5 παιήδιις,ςοπεζαξτάατε Πμαεηαπα ππαπυ,ρατγίαπα τε[αιήτ,δε βο- 
ἆοη {5 εοπει ον δή εείαπῃ οἷας ντδίαπατεσππα οδεἴπαῖς, Οσα συ ἳ αυτοι πιοβῖ- 

εα ἀῑεῖεις ὰ 9οβοίαίεε ἀποικίσαι τὸ Αθρεικοὺ εἰς } Ῥόδον ἐλθεῖγ ; 

γα Ν ΄ 
παράφεαςι». “ΟΡΟΦΗ β. κὠλ. τα. μιτάρρασι. 

γοἱο ἰσίτατ 1ἡς,ηϊπαίχασα ἔδελήσω πεῖση ἐξ «πα {ὖ η το - Ξ » 5 ζρς ς 4, 1 

Ώίαφοτα,δεΏαππασεῖο, ᾷο- αῤγῶς ἀπὸ Ῥλωπολέ ς Το] 1η 18 ρω: 

Όης 4Ώ ΙπΙΠο αἆ ΤἹεροίε: Ἐν», μα ν Τ{ερο(έηὴ ρύ-- 
ἔνμου ἄγ}γελλωΥ δλοςδὼ- τον 

ν ο φαοπα 
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Φαπση σεβεΓΕΒς, ΕΟΠΡΠΙΗΏΕΠΑ σαι λόρρη, Ἡραχλέος : 67ο {ΥΊΠΟΠΕΙΗ Ἡεγε- 
Ἠσως {ετπιοπεπι τίβπετε 3 υ] 5 Χ Δ . . . - 

ας : ευρνῶεγε γέγά. το {48 Ρ6έεηΣ: [11ῤ1. ΝΕ 
Ἐμοάῆς οπιπίδης,νι Ροιε ὃς 22. .. 7 . πω [ο 
αι Τἱεροίεπιαπι Ραΐτεπα ας ο νω «εΡαξέρτεο ο 
Ασποίζαητ,αε ρτοϊπάερτα- ΖΤείδύνὸ, Διός 6- πε ϱ/οΤιΙΗΣΗΥΣ ζβαΥ-- 

- « Ν 3 -. 5 

ΡοτεπΏς Ἠετεπ]ς ῥταρο- Ἄθυπαι. το σὶ Αμιυποειόοε Σ6 412. πα 4 7 - 
τοις {αατ ρτοσεπίες. Ναι µατρη, Δουδαμεία». ἀμβὶ αἳ «αητεία ἵπππε ΑΊΠ}ΗΣΟ- 
ον Ὃ ος μες αἰδιώ-- γµς. γε ζΗΣεῖη ῥο- 
επ]ῖς ραῖτε ρτοξεόξαπι σἱο- ο ας ο. ο... 

᾿αίαητας : ὃς πιαϊετωστα αν των ϱβαν ἄμπλαχιαι κά λς Εἰ ες 
Ξ . Ξ « ο / Ξ 

ΑΠγἁαπιῖα Απιγητοσίς πᾗα ἄναειὃμητοι κρέµαντα. ο ΡΕΛΕΣ.Η ου 
ἀεάπεπατ.Οατετᾶπι Ἡππια- πῶτο οἳ ἀμάχαφον ἐν, ασε ΠΠροβΙόΗε γε- 
Ὦδ Ππεηῖες Ιπωυπηεσῖς εττο- ΡέτΙΓέ» 
τἴρας ἱππρίσαια {πητ,δεοῦ- 
ιοχία : ἵτα τε ποῦς πεπιο Ώες οοπιρεήτε ροής, 

ἐθελήσω. Ώστε[ιο αἆ πιαίοτες Ἀοάϊοζυπι,6υο ἆοσετ Υπὰε ΥίτήπααΠε σεπῃης» 
Ῥατειαασι {ο{Πςςε, ὃς πιατοτηῦ ἀεάπεσπε. Τάᾳας {εαυτδ)γέ τεξετε οελο[ίαβςς, 
Αεβαισι Πβοίομπα,οπαπευπι θά πιαίείμαπι σεηυ»,Ραἴεσαπω 1βίεητ τεῖετε αἆ 
Ηετει]ξ,ααί 8ῑς Τἱερο[επαί ραίετ:ες Τιεροίέπιο απτεπι Ἀ Πποά{] οεἱσὶηξ ε{αχο- 
τυΏτ,Ματεταῦ οἆ ΑΕγάαπαίαπι Απιγητοςίς Ηίαπι.Ο 115 σεπεα]οσίαπι Πς οτάἰ- 
πε εεχῖε Πήβοτίεις Αεὗσς.ΗΥρετοςΒί ΕΠ Ες Επτγργ]ας, Ἐπτγργ{ Οµπιε- 
πας, ουἶας Ῥπετες,ευήης Απαιγπτουευίας Αἰγάαπιία Τ]ερο]επα παατετ.Απηγηξος 
4µτεπα {πάπα αποσπε σεπη τεζμεῖς αἆ Τομεπα, ὙΨεσὺπι Ἡοπαετας εκ Αβγος μία 
ΡΗΥΙαπεῖς Εᾗία πατυπα νε]ε Ἠετευ]ί Τιεροίεπιπι 2.Π1αἆ.γετί.ό57. 

ποῖση [οᾳ.δς Ροξε.ρτο πες. Οποὰ νἰάετατ τεξετεί αἆ Ὦϊασοταπη, εἰάΐσιε ραετξ 
;. ἠ)απιασεταπα,ζ 1ος {πτες εὔτετος λοάϊος, οτεῖ ἆμοετε οἵτεπά1ε ὰ Τ]ιεροίεπιο 
-"Ηετουῆς βΗορας ρτοίπάε Τουήςπεροξς. αῤχᾶς Τ)ος.ΡτΟ εΟπηπα.αζχῆς. Τλαπολέρου 

Έλοσ.ρσο «οπαπι.Τληπολέμωυ:δε γένᾳ Ώοσ.ρτο επι. γένη. (ατετὺπα οΏίευτα Ώες 
Ῥετίοάυς πες ἃ 9ε]ιοΠα[ΐε,πες ἃ Της]ιπίο {πεΐ5 παςο ἑμάϊοῖο ἀεείατατα, {ας νίὰέ- 
εας αι βταπἆα,θάλομαι οωῷ τότοις Διαλῤεα, καὶ Δαμαγήτῳ, γένος ἐξαρᾷς ἅπι Ἰληπολέμου 
«η 2ρύμδνος, κρινὸν τῇ Ἡραχλέος ἔνρυδτγει γῶγηνΦηλα δὴ τοῖς Ῥοδέοις, ὡς }ὶ Ἰληπολεμίδας ἦσι 
ἀωτοῖς,ὀρθὼς ἀποσοιθαι λό2ο).Ώτο ποῖαγ ποππι 11 πο Ππερτὲ Ἱερπηῖ τοίναο. 
κα πατρίδεν Πος εί ἄππο ν. σθὸς ο πατεὲς.µατεένευ. ῶος. Ρίο µητείδω. Ἠος ε 
ἀπὸ γε] σελε ὃ μητρὲς. Ες ἔυχοταμ]ος εξ χαυχώγται ἂν χΏν τα), ΥΕ ΟἁγΠ. ξ. Εκ ᾷ κρη- 
τΊΩΥ γένος Έυχομαε. 

ἀμθὶ 3). θεπτεητία σπα Τἱερο]επαί εα{ηπι Ἡοπεβὸ εχσι/ατο εοπαξΗς : {19 
ποτε εείασι Ιπ{οτεμπία- Ἠετουπῃ τείδτεῃς {Π ]ηηάες . απ εα γε] {εμτεπεῖῃς 
Ἠπο[]ίας, νε] αἷτα τοξῖοπε οχομήεε,Ροστὸ πας σποππε {ππηρῖα εβ Ρτορσίο Ἠοπαῖ- 
Π19.Ναπι εκ Φοραττή {εητεπεῖα σύµρυτον τὸ αἱ μαρτοδεῖν αλθιώσος Ξοη5εΡΙΣΗΗ εί ῥο- 
Φήῥης ϱγγ47ε. Ἑτ νι αἵε Ἐ Παῃις 

Ἡ ἄρᾳ δὺ µάλα παῖτες ἁμαρτγου πελόµεβει, 
Άνθρωποι, : 

Ο7ωπες ῥγο[εᾶὺ εΥΑΙΗΡ αηιής ᾖοπαίπεν. 
Ὑπάς γυ]σο ἀῑείπιις Η επι ε[εγγαγε. Ἠλης Ἱπέοττε γα]εν μαι ἀξεπι Ώμαιοπα 
τηοηῖεςππαπης]ς εττοτῖρης ἹπμοίμμασησηοὮ πατάτα ες { απάρρίατα ὰ Τίςε- 

. 
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Ροιεπιο Πε αἁπδαπα ππρεμάςπο ὼς. 

οὔτο σ). Λα σποπιε,ετίαπῃ αἆ Τ]ερο]επαί εαίαπα τεζετεηάα. Οἱ εαεϊεαέεαν 
Άμππαπα πιεητίς ο[ζοπάϊτ, ει! ἱππροβιδ!]ε ε{ῖ αητὸ {είτε αιιᾷ ἵη ρο[εετῆ {οτς ἔατι- 
τα βτ,αΏ Ροσππαπίητα Πτ εαἆσπα {αρ][εῖτας, ὃς απ Ιάεπι αἆ εκίτεπιηπη ποὺ]ς γε]α 
Πε Επταταα1.δίς Τ]ερο]επιης αΏτε εΓτοτεπᾳ δε εαάεπα Π4ογπιπή Θοτεππατις εται, 
ὃς εκ εα εαὰε νε Πταεεπα {ε εαρευταπα ἔρεταδας, αἴταππεη Εασα {αἶαεεπα Πδἱ ας 
τετε εοαᾶχης εβ, ὃς 1Ώ εαἱαπαίτατο νοτ[ατί. Ψετὺὴπι Ἆος εχί πι αιοά εἰ 1 Εις 
αοετοιυηρνίαπα 1ρ παυπ]ήε ὃς Εταυῖε αἆ πιαϊοτεπα 5]οτίαπα δε {αιειτατξ, απὰπη - 
{πεταῖ ρτίοτ, Ναπι οταευἩ πιοπίτα Ἐοάσπι ροτή[ε,δε 1η Πποάϊος τεσηαπι οὗ- 
Επηίε,Αμάχανοῦ Ώοτ.Ρίο. ἀμήχανγ.Ἠος εἰ ἀθιώατο). 

σπαράφεασις, 

αΏ {α]εῖτας απ απῖς ἵπ 
Ρτᾳ{επτία ἐτυῖτητ, αἆ ντα 
Ίπεπι γίαπε ατρειπιαη/ατ. 
Ἐτεπίπι Πίος Τ]εροίεποις 
απ] εοἰοπίαπι οἶἵπη {η Ἠαπς 
Ἑ ὰοά! Ιπ(α]ας τεσταπα ἀεότ- 
ἵπίτ, Τϊεγπαπίσπι Αἶσπιεηα: 

. ἁπαιτεπι ποτΏαπα ἆπτο οἷεα 
Ῥαεαίο Ρετεπ/απα , ἵτατης 
αητεσβεεῖτ ΤΙΣΥΩΤΗΙ , απ απῃ 
εχ Μίάεα πιαϊτῖς αάϊδας 
εχῖτετ Οτο εχ {αείποτεςὅ- 
Ρεπαας απ]πΗ ρετιητρατ]ο- 
Ώες εαἆετς ετίαπι 1η {αρΙεη- 
τες γίτος, Π]όίααε , νε εαπα 
Τιεροεπιπς,ῖῃ πιασηος ετ- 
Σοτες αὐ 1]ς ἱπαρε]Π. ας 
αυτεπῃι επ ἀερετρειταῖα «ὔ- 
{μίας οταςυ]άπι Αροῄϊσις, 

αὐτιορ. κὠλ, {.. 

σμολ αμ 
ου αυ. και οὐ τελέν- 

τῷ » Φέρτατον αὐδεὶ τι- 

΄ 

κσὶ 1ὸ Αλκμέίώας κασί- 

3- 
/. ΄- ΄ 

ΠΟΥ ΥόΏοΥ σχαίῳ εαν 
ων 5 α ” 3 3 

σ.λγέΦ: ελαιᾶς 3 «απο ο) 

Ἐν. 
Ραν Λικώμφιογ» ἐλ- 

Ῥουτ’ ὦν Φαλάμων ιδίας, 
ος ΄ Χ 3 ἀ ταβδε ποτε χθογὸς 0ἱχΙςρ χθλώ-- 
φεῖς. 

λα ο Δ 
αι Ὁ Φφρειῶν παρα χαὲ 
παρέσλαξαν καὶ σοφ όν. µο)-- 

΄ μη ν΄ ἃ 
τευσατο ὅὶ εἰς Θεον ἐλδυ. 

μιτάφρχα. 

(μοά Ἠηπε οΡΣΗΗΠΗΕ 
εΏ Λουί » ' ἵη μπε 
εὐπ/εζμ:. ΕΣΕΡΗΣ Α- 
εἴπεηα ΓΥ4ΥΕ ποσΜΗ, 
ῥᾳσμο Ρετζσεης ἆμ- 
74 οἷεα Ιπγετ[ τοι αρµά 
ΤΙΡΥΠΕΡΑ 1Η16}ΗΗΗ5 

7εμρτ εκ ἀδδΙ 
ΜΠΙΐεα, 15 Φιοπά ας 
2ΕΥ74 εοη{ 1107 ΙΓ4Π8. 
ΜεΆΣή {ΕΣ ΡΕΥΣΗ: 

ῥᾳήοπες ΠπρείμηΣ 19 
ΕΥΤΟΥΕΤΗ ελ: {αρ1ΕΗ-. 
Ζ01. ΟΥαΩΜΗ1 αΗΣΕΠ8 
ης . αά Λεμπ 
Ε21 νεπε(εύ. 

Π ν . ἃ Γ ὄπγω. Πας ἆπο Ρεῖππα εοἷα «Οὔστεηε «πΏ ν]είπιο Πιρετ]οσὶς βτορῃες» αμᾶ 
{ο Ρτοία ἀθείοτες., Ακιῤωτο Ἔδην εἰδέγαειεἰ ὃσὗρ ἆπῃ Ἡ σαι 
σογτέτυ καὶ µέχει τελενὰ τεύξετα,, 

ὶ 19. Ἐαξα παττατίο,ουα οβεμά{ε α 
Ἑ ποάᾶ ρε µετίε. Ἀαπήγαπα εἶπι οςς]{ 
Ἠωας απξεπα «αζῑς σα]ΓαΠη 0 αἱίατω ἆ 
νπμηααε Τιγαταί » Τ]ε 
οεσϊάαᾷςε. Αἷῑος νετὸ πρ 
Ῥοιιεπι ἔεεῖτε γοίεης, Ὀαςμ]ο επαἶπιις επηή 
Ρίαπι οσςἶἷάϊε, Ῥτίοτ]ς σπτοπεῖα ταείοῃ 
{ἰαητίας ἀΗρίοίαπαας Ἐτεπίπι Ώπης Ίτα Ρε 
ςεΠΏοί]ία(ξες 6ἴ1α {ροπις,νεί σ]οτῖς. νε] τ 
χεπίδε, Ὠείπάετοπαρης ποταε Ε1άΣ] : η 

ταζξηεῖα Ὥςςςηῃ 

. : 
όγτος κράπςον σομβέβηκο ἀγλρᾶ” 

πο εα{α ἱπιρα][ις ΤΙορ οἱεπναςρπ παπα 
ο Ἐ]εγπιπίο απιπευίο ραττῖασα Εαρετεῖ- 
ἵσμης. τίς [ηῖιις ἀῑςῖε οττο ἀῑθμάἰλο 1πΕέΓ 

ῬΡο]ειπιπα ρτοςιι] επη]{]ο βιβς οἰεασῖπο Πάοαη 
Ώαης εήριοτς. ΤΙερο] επιας, πας 

Πο αὈειταυής . ἃτ Ρεγει πι 
επ {εαμί γ]άσεμχ Ῥ]πάατα 
τοἰεᾷ 1ὰ ρεγρετταίῖς ἁ εἴτνα τ 
εβηὶ αβοδχατίοπε ἵπ 11ογπιπί σα να. 
έπχρε εὐπῃ εχίτετ ὁ Μἰάςα 4οΙΠΟ 14ΦΥ: 

μέγα 

ς πατεμΏ” 

4ε εοἰθῖς 
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ταἶας: υηάς αρρᾶτεῖ ὰ Τιεροίεπιο αμα βταπι {αΠε οεεἈΠοπεπα» ὃς ορροσειπῖ- 

εατεπῃ. Ῥσατετεα ποῖας {πβσιπιεηἔιπι αἆ εφ άετα ρεσρετταπάασα αρτυσα » {ο]ἡ- 

οεε Εμίζοπι οἱεσσίηυπι ἀπτατα,(πεπα ρτοεα{ ἆυδιο εοπ/{η]εὸ ἔετεβας. 1.οςἩ5 ετῖᾶ 

ἀπάϊζατατ Τάγηας,σια γτὸς εξ 1η Ατρία. Ψἱάε Ώιμης Πξοσί πατταΗοπεσα πα 

οαταἶοσο παυίαπα 1.2.1 απεπα Ίοζάπι {οδεας Εικαδίας, «ἴτοτε αποάσσα τὰ 

Εαάχυπι ἱπτεσρτεταίητ. Οπυπι γτάστες» ἱασαῖεν Τιεροίεπιας {ερ]ο εοπ{εᾶ επι 

1 ογπιπίαπα » πααηµ πεσισεητες. ὃ Εαπιαίο ἁποί, ήτεπα 1 ἑαπου]άπαι νίρτα- 

υἱε » απί οἶπι ρ]ασαπη εὐ[εοβςε, Ρετομας εί {επεςκ » ὃς πάτο ΤΓἱεροίεπιο 

εταςϊάασας. 
Αλκμάῥας χαώγητο γόνου. Οπσήεας αμοπαοάο Πάεγπιπίαε Πε ποεΏως Αἰσποε- 

πα ἕατετ :σποὰ Πς {οἶμίε Φεπο[ίαβες δτ εωπη ϱο Τεϊεμπίη. Εἰεξτγον 1 γ{άἰ- 

εοπ Ῥε]ορῖς β[ίαπα Παδιής γχοσειι ἱερίείπιατη»ες εάαιιο Πμ{οερίε Αἰοπαεπαπα/εὰ 

Πογποπήηπα εκ Μ1άεΞ Ρε Πσε,πια τε Ῥβτγρία, 

σκάσῖῳ Ὥοτ.ρτο σιήστρῳ. δε Φένων Ῥίο πύπζων.σκη προ εἴίατα Ρίο ῥάέδῳ {ει ῥο- 

σάλῳ {ποῖε, Ῥτο δένω ἀῑαίεας δὲ δείνω. γἱάς Ιεκίσα. 

ὁμ δαλάμων Μιδέα». Ηος εἴξ ἓξ οὐήας ιδίας τὴς αὐσὸ µητείς. ΕΠ δε Μιάεα ντος 

Ἡν Ατοια. 

σαχ σοπε, Έος εξ πώτης. ὃς Το. σαξ}ε ΡτΟ 7ῇεδε. Ηος αιεξ εξε τεξετεπάυπα 
θἆ Τιεροίεππυπα δε δἆ Ἀποάυπα : παπι οτθεοιυ{ πιοηίευ Ώαης {π ἵείταπα Τ]ερο- 

Ίσπτις εοἰοπίαπι ἀεάπκίε, νδί εἶπι Ίπεετ {ε ἁθιάεητες εἶπες τερετή εε, αἶεετῖ 

ρατᾶ {είς αἁπιωσίειας ταπάξπιτες ετεατῖς εΚ.Οπὸ ἀϊσαϊταιϊς επεδχις,Ιπίμ]απα, 

νι ετεάΙδ1]ε εβ,πια]ας πιοά!ς οσπαμΗξ. 

αἱ  ϱρΏόγ. ΟοπΏπυς οταιιοπὶ 1πεετίετῖεητ Ἡφς σποπιε» αυα εσειήεε {άν 

Ίτα Ρεερεττατασι. Ὠεἀμοίτας απεοπι ατριπιεπῖασα ὰ πιαἰοσίΏος πιοάο:δαρίεη- . 
σες ηγεγά τη απλή ΡεΥΗΗΥὐασΙΟπέΣν{ ε[ 1Υ4.οὔ Μηνό’ 1 σεν», νίπεΜησΗγ. Νοη ΠΗ-- 
γα εηᾳο νἱάετὶ ἀεὺεε { Τ]εροίεπηω αἰημλά βΗπλαηα [ασηῖσασε εβ Ραβι». Νεὶ 
εεῖαπα Υο]μήε ΊπΏµετς {αρίεηΏζεπα Πήβε Τιεροἱεπιμπα, πος πιοάο. δίΙάεη ἵνα 
Ρετῶσης Τε} μηνοιιά1; ΤΠεροίε»» νλάέπης απίὶ ρεγέηγῥαζίοηος εὔ]στη {ᾳ- 
Φ1ΕηΣΕΠΣ ΥΙγΕΠηΦΗ]ή ο], [112 γεῖζο ΤαΓ1οπί ἔγάπΩΙΣε ἀΙῃΟΠεγε. Ἠος Πραιπσατε 
γοπετυπε απί ρτοµειδίηπι Ίος εκεορίτασιπε εὐεΠππνάσα οτε γι]ςὶ ν Νοῦ 68 
Ζ7η ὐοηΗ5» (1 Μ0Ἠ εε[β]ΣοΣ » εὔμη». Ν εἰ εεἶαπα Ἱπηπῖε ἵταπα ν]εῖς αποσιε {αρίερεῖ- 
Ῥης Ρσαάςπεαπι ἀειπεσο:γπὰε Ἐμίραῃ Μεά. δυμὸς ἃ κρέσων πῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 
3 μοντεύσατο. ες σίεατ ἀυσπιεητήπα. Γταπ{ε αἵεπα ὁ {αότο αἆ εοπβα πι. Ροίς- 
απατα εΏ]πι Ιπιστεπ!εομιαςμ]απι,νο]εῃς πο]εη{νε,εασίαἶε Αροΐμπεπ., ΟἱΔ- 

σε Ίαπα ἱπ{ Πίεσης πα ταξίο 6ΟΓΗΠὰ αυα εαάεπα {εαυαεα {μπε, 

ο 

ποραθεθσο. ἔσωδ. κὠλ. ϱ. μετάρεσσε. 

:. Ὁπῖ Ῥευς απτεῖς εοπής πῷ ᾷ ὃ χευσοκόµας :Ἡμίεφαιάε αΗγ{- 
ἀρβσηϊς τείροπ ἆξς εχοἆο- - 5, ιο ο ών ρε Ώεις οὐογά- 
ταεῖς τοπιρ]! λάγτῖς εἳ βση]-- δε οένες αμ ννπν -- ἐν : 
Περατε νττε]έο Ατσίπο[ο- η : σος λα 3 ος 

1ο, εἶα[ῖε {ο εοπέοτιει αἆ Εἰπε Λοργαίας ἅπ' ἀνταξ Εμη/ι ἀῑλ{ {εγηκο 3 
Ἐλοάππα {πα ἱαπιπιαὶ οἶἷα-  οἙλλεν ἓς ἀμφιδειλάρσο) {μέοτε νε ἀεζμεγεέί 

π ᾗ 
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αι τνδί αΠαπαπάο Ἱαρί- νομό. ἐνδά ποτε ο ΥΕΥΙΠΦΜΕ ΠηαΥ] εἴη--. 

κ να - . -ἲ . 

τετ πιαση 5 η]ε Ῥεοταπι βρέλε Θεῶν βασλει ὁ μόας ὥατεσιοηδ. τὴ ζαρη-. 

σεχ, 4Ἠχεο Ρίπεμ» Ππῶτο ος τῆς γιφάδεοι πόλη» ἁατη 17ΥΙς ΑΗ ΤΕΟΥΗΗΗ 
πει πικς α ο ο Αρώώοσς 1ο γεκ ΠΙάσΗ γε 
τε Ψι]ελαϊ, ἀτεάαπε εἶπς  «ὐχ. φαρου σναι ο λά ς3Η5 ΑΗγΕΡ. 

{πευτί 1148: σταυϊάμπαι 40 λαλκελάτῳ πελέκει 211016 ΥΥῥεῖή» ϱΗαπάρ. 

εαραεαρεἠτυεκ απο ΊΏσοῃ- πατέρος Αδολαία κορυφά) κατ΄ ΛΙ α1Σέ ἐκ ατε 

η κ ἡμο ον ἄκραν ἁ μόδα ὑήρεη{ ΜΠΕΥΜά 
εὔἴαωταπα, 1Πρεῖα Ρτοῖι- δι -χ- τν. θα Ἔ 

: 5 {σε ο ({1ρΥεΊ1Ο 
σης Μίπεταα,οαἵαπα τοι ὁ σας τς μα. αρ αμ 
τάππαπε αἆ Ἱοσίοσεπα γη. ἔω ὑδρμάκει βοᾷ. 274 Ργο/ {16ης γοε/ε- 

. . 5 Δ 3 ΔΝ ο / . . 

αἩς ρεττετοξεςῖε. ἔρανὸς ο ἔρειξε γη καὶ γύα µά- Ίά5α 6[ ἔηςεπεῖ οἱαγιο- 

πήρ. 76.ζαΗῤη 4{ΕΊ2 βοΥ- 

0 ἔρ[ασι» ὁ Σετγα ῥτεης.. 

τῷ μὴρ.ΕΕ οταειι]ϊ εχρ[ιςαεῖο,(ιιο πποπεευ αὓ Αροίηπε Τιερο]επιις γε τεῄ- 
ἕο Αεσίμο {οἱο.Β Ποάππα νετ[ας παμίσεε. Ηὶς ατϊουίι5 τῷ {απαίσας ]οςορτο- 

. - ΄ . η -- ΄ 

ποπαίμις τώτρ.Ἐτ ὁ χευσοχόµας Ώοτ.ρτο οΟπΊΠΙ. χευσοχόµης. 4ΗΥΙΕΟΠΗ5 2 ει Αροΐιο, 
αἱ ας οὐ αµτεο εαρ1]]ο γοςατυτ:ῇος ε[βὰ ταδ ή {οἰαήδυς»απί εοἶοτεπα αιά τθ- 
ἔεταπε. ἘτεπίπιΑρο]ίο δξ 5οἱ Ρροξεῖς Ιάεπι {πης. 

3 ΄ ”- ρα” . . . ἑοώδεος ἐξ ἀδότα.Ἑςκ αἀγτῖς ἓτ ρεπεττα [ιν τοπιρ]ί Ώ εις ὃς {αεετάοτες τείροπίᾶ 
ἆαραπε. Ὑπάς Ἠεσοἆος.].τ. λέλςὈ) φωνίω) ὃν αἳ ἀθύτε γμέδτ. Ετ Ὑπσ.Λεπ.». 

Ότο νασμε αάγγὸ ῥας σγ][ία ἀῑδα γέρο. 
Ἐιςίει το ἀόντο οκ αρτ]πος. ὃς οώο. [1όεο» Ίχαπι «ται ἵοευς Γεπορ]! {εετεβῖοί» 
αἆ απεπι ηυ]Η αἰΕῖ {αεετάουἳ ραζεβα: αάϊτμς.ἐυώδες ἀῑςῖεις ἀπὸ Ἡ δυμιαμάτωνρπῖ- 

"Ῥα9 Όεπε οἶερας. 
ας - -- » 5 τν ε ο, 3 . λ - Ξ: γα πλέον. Ἠος εἴῖέχεισεν ἀντῷ «δρ σλοίων ὁεμῷ ἀπ' Αρρρις εἰς τω χώραν 7ησυ 

1 Ῥοδων- Ἠὶςο Γεσπαμπαι Ηττις Πρίηπι Ατσος Πσπίβεατινε] ὰ ἔοητε Γειπαγεὶὰ 
Ίμςο εἶας ποπΗπ!σ»1η απο γάτα ἔεττας ἀελειΠε:νε] εεῖαπι αὉ ντος, σέλλεν.Ώοἵ. 
Ρίο «ΟΠΙΠΑ. 5ελλεῳ γε τ. Ο. γαρύω Ῥτο Ἰαρύευ. Αἱ] Ῥτο σέλεν Ιεσιαπῖ ἓω- 
θυμας. 

ο ρα τακα 7 - Χ : 3 ΄ / 
. ο» οπος ε{ῖ εἲς τον τόπον ὑσὺ ὃ Φαλάσσης «ἁριλαμβανόμλνογ. Ψπο Υο” 

. ν . . ω ͵ - , - εβθαῖο, ες τόω Ῥ2δογε( ατοτίπε γομὸς Ὠἰς {ωπηίεις ρτο τόπος ἴθιι χώεαιομῖη εχεβηρ]ὰ 
γιάς {π 1εχὶςῖς. τς : Ἱ 

ο πό 5 « το ο ΄ Δ 

1ὸ αρα ον που ποτε ο Ζευς ἔβρεξε τέω πέλιν χεύσὸν ὕων. οευπι Πο 10” 
ὑπα ἃ στη αὉ ϊ ἷ : ᾿ .ᾳ- [ . ο α - ο - ο κενς ἃ ἀεβρπατ,πεππρε ἃ ποεῖ/(ππια ΕαὈπ]α » αμᾶ ἐς 

μυ1α Ἐλοάυτη Ιτείσα[ς, Κω τώ ος ο μας 

σοι ος ο α Ἀλοάϊος Μπετια ὁ Τουῖς «οτεῦτο πατα ήπιο» ὅε΄ 
πυπα Ίωετα ΤεςΙῆςε. Ἰάεόωμε Τοιισπι αιι ϊ επία ε ητεα πας {πρ {πἱαπα σὲ ας ρτα ΕΠοάυπα 1ω{α νι 

βρέρε. Νεσἰεόχο αἱσ ἔθρο», : «κό ἵ- 
θβεοσε βαλε Ρε λος . ο. πκλνι κο αμρ ο-ι μ ο ὰ ον ' «Θε ο ν΄ 5 . κ. : μι 

Ἐν πμρνν ο ποτιρίσαβο [ομήφιῥρθοῶς καὶ φθρώτειση άντε, ντ οααῖέ Ηόππες 
αιςε {οττὸ θώκο Ες τὸ μφάρι.γλμος αρρε]ίας, φιοὰ αἰή ἵπ Ίος ΕαΡαῖα κος 65. Ἶ Ἀθιτ,αἷα πιαεςπ]ᾶ Γο]ίάά πης [ας τερτα{επτατε Υ1άξΕΙΣ Να 
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ἁχ Όοι. ρί0 ἰωίκμ. δι Αφώκου. Ὦο{. το Ἡφαίσυ. Ἑαβαίαπι αυτεα ρἱἡμία, 

αἷία (αυἷα Πέτα, ἆππι ποτατε γε εεπχρα5 αυο Ἀποάμς αὔτηπα ρ]μίε: νηὰς 

ὃ: Οαυάίαηης Ροξτα, 
μγαγος Ἀλοάής ἴπαύγες πα/ζεηέε ΜΗΛΕΤΗΑ 
1141 χίβε ΙοΜεΠΙΡεΥΗΙύΕΕ. . 

π ἆς Μίπετια αρπίαπτας νὶάε αρμἀ Τπείαπηαι» ατα]. (οπήε, αόίαις, 

Μγιιοοφο». δε 5αῦ.ἱ.τὰ- σπα Ξ 

χαλαελάτῳ. Ώος εἴὶ ὁν οὗ χαλκᾶ ἐληλαμδόᾳ εκ ατε ἆμῶο ]ᾶ1, Ώος εβ ογεϱ.Ὀἳ- 

εἰς Ψπἱεαπιπα Τουί Μϊπετισπα ὁ «ετεῦτο ρατεπεῖ {αΐβε οὈβειτίεαταπα, {4- 

ἥς πυ]τοσηπα εκ {επιεπείὰ: αμα ἃςε τε αρυἀ 1οἱαΏΗπι ξεβίας εσταε ἀῑα]ο-- 

συ. ΑΙ] ος ορις Ραἱαπιαοπί » 44] Μειεμτίο» αἱ] Ῥτοπασιηςο εποαυπε, γε 

αἲτ θεπο]ιαίτες. 
Αδονώς. Ὦ ος ρτο Αδίωώα. Ἡοππετο ἀῑεῖτας Τομ. Αδύυαη, ὃτ οὈ]εξχο ε, ἔὰ- 

ἑχλαιε εἴαᾶ Αδίωά εοπωπαηπίξες, απ τα 
κοθυφα): Ὦ)οτ.ΡΣο κορυφίῥ. Ἠ]ης θπέεπι αμοά ἀῑεῖευς ὲ Τουΐς οετεῦτο ποεα,Ρίη- 

τατοῖχης επ1 κορυφαώη γοςαιΗε.αλορώσασα Ώου Ε[ῖ ἀφορμήσαρα, ἃ ΥΕΙΡο ΡοξΕ.αλορέωι 

γίάε ἵω Τεχ]οῖς. | 
ἀλάλαξου.Ἠος εξ πολεμικὸν ἔβοησεν. νε Πεευρτείαξης Της [πης, ἹΜαπανετρυπς. 

ἁλαλάζω ἀεάπεῖεας 40 ἄλαλα αιοά Ρε[]αητςς εκε]απιαηί«γηάς ἁλαλαγὴ εἶβΠΙοΥ 

ῥεῖί σι» ᾖ0/ΣΗΗΗ ο ΠΕΜΥΤΕΠΕΙΜΗΗ. ' 
ὑδρμάκει βιᾷ. Ώ ος ρτο οοπηπη. ἑδρρώκει βο]. Ἠος απέεπι εἶαπιοτε ομεπα ρες 

εἐλαλάζευ ο αντ ἔδη » αἰαβεῶν» ἀαποῖαῖ, ἵπημετε γο]μῖεροξτα Ῥε[ισοίαπα βήβε 
Ὄεσπι ΡαΗαάεπι ΜΙπειμαπῃ. 

ἐρανος δ'. Ἡγρετροίεναα πιοσπήεμάίπεπα εἱαμιοσίς εκασσεσαε. ἔφειξε. πος εἴε 
ἐφοβήδη. δι ]α µάτης. Νλποίσαπα σεταπι οπαίηπα ρατεΏς ἔεττα:αμαπι ὃς Ὦεοσυρα 
Σηαξτερα ἄππετατε Ροξια,δς Όρεπι αρρε[αιέτε ,ἵεεπα Έπεσπε, 

σαράφρασε. - εροφή, γ. Κῶλ. κα, μιπάφεασε. 

ο πα 4 σι ας κοὸ Φανσίβορτον Ταπε ὀΠμ η ΡΣΟΥ ΠΟΥ” 
ος σοι ο» ο κοροως : Σ4µᾳ Ῥειρ ἠγρεγιοπάάεε, 

ππίηε ἹἩοπήίπες Π]πῄται, λος οσα θυλαάξα- Τέαγαηη η σμΣ οὔ(ετ- 
Ἀλοάής ἀῑ]εβής ΒΗῆς πιη- ὧτα χξέος ποµῶν Φίλος Ίραγε πεεεβιαγεβΙής εὐα- 
ἁλῖτ , τεπι Ίῑαπι, {Ο]εεε ὧς αν Θεᾷ Φεῤτοι κῄσαεν 78, γ; ΏεαΡΥΙΗ 0ηάε- 
Ἀίπετας παηπαταίεσι, ἀᾗ-  βρμὸν Φαργέα» 3) ο [Ρεν ὂ” 
6εητες θὐ{ετπατεβᾶ, νι Ώες μες σε ο ος 
Ῥεϊειϊ αταπι εοπάεισης τ ὃς ον αν πυσίαν Θεμα λνω τὰ Ῥεπεγᾶάο 3ο αοήβείο» 

Έδοτα Έπεετεητ, απῖδης απὶ. 308ι πε Ἀυμον Ἰαῤαιὴ, χαρά βραΣγ{ΦμΙΜΙ οὐ/ρ αγ Εξ 

σηῦσα Ῥαττῖς ὃς Ρπε]ῖα ασποῖ- τ ἓγ- Ρηε]]κό, ῥᾳβα ΤοὔπΕΕΟ. 

Ροτεπᾶς εχλΙΊασατεητ: εἶπι «εεβεόμῳ ὁν αβετα) Τσε αΜΤε ΗΗρε: 
ἕαταταπι εἴετ, εξ οἱ Ἰος ἔβαλεν, ὦ χάεματ αρ  ὁ Καμάία βο” ΗΡΙ. γε-- 
ρππί Ξεείβεπε, Παδίταισταηι ο ορ πας ή, Πεγαπαηε Ῥγοίπείβεης. 
αρυά ΄{ε Όεαπι ΤεΕΠΕΙΕΠΞ, 
Ψετὴπι Ὑτ γεπεταπάης Ῥτοπιετλεης, «οΏβ]ςί απἱἆσπα Υἱσέατετα ὃς Ισ άλπα απίπιο παπα ιτας 
αΠπππβΏος τς 

κ. 



νά πρ ον ρα πΧ 
πότε, Ῥεεοραίΐεο Τουῖ5 ραῖτα 5οἱ «πας ΑροΐΙοΊμδες ἘΠοάίος ἀῑῑεξίος Π[ιος. 

νε Ριίσαί αἴαπι τιαπε» δξ Ώιοτα Εαείαητ Μίπετια: αωία {αεμταπα οτατ ντ ὰ 

αωίδις Μίπεσμα Ίυβο {αστϊβείο ουἶτα «βες , 1δἱ Παδίτατετ, Β ποάΠ απτεπι ατα 

μἱάσπι εκιτακότε» {εά ἴβπεπ ΠΟΠ αττμ]έτα, Ιάεὸ επι ἴβηεπα ατα Πεπε 

Αε]ιεπιεπίες» αριά 1]ος Ἠαβίτατς γο]ιε, τοτε. Ὀιπάταπα ἰωίκᾳ ὁ Ζεὺς ἐμελλο 

πίκτευ. 

φανόβροπος.Ερϊτ]είοη οοἷίς ὰ φαῦσπς Ἡ.ο. Φῶε μΧ ἃτ βεοτὸς ΠπΟΥ{Α{ἡ. α-ᾱ. φαῦσν 

ρέεων τοῖς βεοτοῖς. Ἡ ΟΧ φαῦσι; ἀεάπείεσ ἃ φαύω Αοοῖῖςο Ιπ/ειτο ν. ΡΓΟ φάω.τὸ φαῦω. 

ος εβλάνπω. Αριά Ἠοπιετ. Ηε[οά. φαιόμβεοτος Ἰάσπα ἀπείτατ. 

ἀβριονίδας. Ὦ)ΟΥ. ρτο «ΟΠΙΠΙ. «δριογίδη». Ραιτοηγ πίστα ΠΟΠΠΕΠ αὉ Υπεειὼγ: ἆε 

απονίάς ΤῃεοβοΠ. Ηε[οάι. Εαραία Ιοευπι ἀεάϊς,αιοὰ Ηγρεσίοα απ{ἁαπῃ {π-- 

{Πσηῖ5 ΜατΏεπααεῖεμς,9ο]ή5 ὃς Ἱ.άπα, αἱοτήπιαε {γάεταπι  πποξης ἀΠίρεητες 

οὐ /[εἑμαπίε,ὃε ρτασερτα {115 ἂε ἤςτε[ααῖε: νπὰς 5οΐϊς ρατετ είῖ ἀῑέχις, δι 5οἱ 

αΏ εο Ὑπιειοήίδης, ἀπὸ σὺ ἔδὺ γαι. : 

μέλλον χεέος. Ἠος εἴε μέλλον ρᾶγια, ΤΕΙΣ [έ:γά7η, ντ εΧΡΟΠΙΞ οεἶιο]]α[ες, 

Ἀδιππίσυσι ὃ Αδόώᾶς πτὰὼ γρναν: δε ντ Ττις[α]ας ορογμα εέ ἄν2γ1ς ωησομλμου, ἅ- 

2ρωµ λόγηση ὃ Αδόωάς. τ/εἰ νε]άσπι ἁῑςῖε τὸ μέλλον γεέος διὰ Φώτο λέει, διότι αἰαγ- 

χαΐως ἔμελλευ ἐκεῖ τίὼ Θεὸν ὀκήσεη», ὁ ὥκα) «Φρότοις 9υσία Ἄνητω.Ἠος εβ Γήγαπε 

ῬοεεβέΕΑΣΕΊΊ οὗ ή ἀῑίεν{μοά εγαξ πεεεβαγιὸ ΓηΕΥΗΙΕΣ ΥΣ αρά εος βαὔματες θεα 4 

Φμίόις ργἱο τη [ες εβεηε [ατα 
ποιον φίλος. Ὠ]εῖς θεβομιαίζες πος εβε Οεβίπιαπα δε Οετεαρδιπι, Τη σεπε- 

τε Ἐ Ποά[ο» 1πεεία1ςε. 

ὡς αἲ Θα. ἴαδετ νε ρήπἁ Μήπετια Ώετα Ειεῖαπτ » οὗ εαμίας ἴαπα ἆῑζχαν, 

σρά εὖπι Ἐλοάι] αἴοεπι εοπ/σεπάϊΠεηε 1σηῖς ου» εοητῖσίτ νι Ατπεπίει- 

{ες ρτίπεί {αεΠεα ης : αριά αμος αποπάαπι ΠαδΙτααϊτ Ώεα. ΝΗ]οπιίπας Ἠο- 

ποτανῖε Ἑ ῃοάϊος.απ! οὗ 1 Ώπε Ίσπε {ης {πετα Ῥεταριπε:δς ασῖδιι Τυρίεος απί-
 

σπα απεπα οίξεπάσταπε Ροπί εοπ/{ἡ]επς, ατεση ἵππὂτεπι εβάἰς, πἰπήτυπι ἁἷ- 

αήτίας ἱπιπαί{ε. 

θωμὸν ὀναργία. ος ε[ὲ περιλωνῦ» καὶ τῇ χατασκευῦ πολυτελή πυγχάγοντα. σεμνα). Ὦ 0ἵ- 

ρτο εοπππη. σε. Ώ)ε Υετθο ἰανω ἄῑπί απτθα. « 

ρα τεζγλλβεέμφ. Ῥεήρβταβς Ῥα]]αάϊς, απαπι αβρεί]ας Πα[ζα {επιεπίςπαν 

ασία Επι] αἴαις Ίπ Ίάεεπα γαίες, αγπιατα ομαείεδαι Παβαπῃ. Ψοχ ἐγχεβέέμο 

σοπιροβαευσ ες ἔγλ; βδεβρέµω Ῥεππο. ὈςΙ ροτεῖξ αγπΗ!ρούεης, δε ΑΥΤΗ οηνίά- 

απε Ρείρεειο ερ]σΏείο. Ναπινε Πιο ά.ε ἱεσίπωις, πελεμβια ἔργα ΠΟ3 ΥΕΠΕΙΙ2 {ε 

ππῶτα σἳ Αρη 5οῷ Αδίωη σπαγτὰ µελήσει. ς τνδν 

ο. ῴ δἳ «φετα). . ο Ρ1ο Φέβαλε. δ αὐετα). Γ)ος. ρτο αβετίὀ. Βοε εξ 

ἐσίρακε 4 Φετιὼὶ κ) ἡδνίὼ πῶς αὐθρώπεις α πιοὶ πράγματα φεύγωσε.Ῥοικὸ ε[εΕΊΟ 
τηε ρος απεϊεβείπ αἷα Ρεμάεπαίσπι ὃς οὐ Πμίοπετη 1 Π{άεπι Ἑ Ποάίᾖ5 ορροπίσ 

{πδ ποεβπιο Ῥτοππετης! ποπηίπε, εεῖαπι [αὈἰπες[ἱεέτο Ἐρίπιετλεο, Ιαλος 

Ῥτιάσηεες βαέτο Ἀδοδή,ας ρτοῖπὰε Ῥτοπιετμεί, αιιδά ρταποπἰά {5 αεΘαΣς- 

τµπτ αἆ [ποσα Ὠπε]επᾶα Μίπετια/εά τατῇιο Ίη οο οὈ Ππ]ο[ ας ρεοῖπάξ Έριπης- 

εδεροῖῖ ότι [αρίεητες, αιὸά αἴσεπι «οΠ/ζεπάστηπε ποπ. αἶίατο 1 : 8 ο 

γι αὉ Αιλεπίεπαθας {είπε οεεμρα1.Ηος εείαπα ἀεε]αταδ]τ ΡαταρΏσαῇ5. 

5 



ο ΕΥΡΕΣΗ ΝΤ. 34 
ΤΠεεμανέων αἰδώ,. Ὦ) ΟΥ.ρτο Πεεωηδίως. ὃτ Ώαε ρΏταβς ε[ῖ αα[ς Πία βή, Πειάμοιον 

{ει Ἡρφκλέος.ν εἰ αἱἴοσιπα {4 σεπς.8έ ἀῑσίειτ Ρίο αἰδῖος Υεὶ αἰδέσμος Ξρομηδεύς, 

παρόφροσις. «ντιοοφὴ κῶλ., 18, μετάφεασις. 

{κά Ἰπτετάππι αεςεᾶίε οδί- ὁπὶ μα) βαρεί π ὃ {εά [ἩΡεγηεπις η εὔαη 
υἱοπίς ἱπωρτουί πεθυ]α απ λρδας ἀτέκμαρτο γέρος» ὂ' οὗ /Η/οΏ1ς Πήργομί/ᾳ 
Ἠπεητες Ὡοπήπηση ἃ τεβα το ο πρέλ, ὕτων ὁρ- 16ος () 44ΡΥΕ1Σ ΕΤΗ 
σετεπάς ταΐῖοπε αποςαῖ. οἷς τ. ως πας κ άροες ες. : Ἠαῖας απἰάεπι τεὶ ρεα[οῖε- 3347 ὁδό γ΄ ἔξω φεῶν. Τεύέαην γ37 ΕΧΣΥΑ πεη- 

τἷα, απίπιος Π]οταπι βαάϊο κά τοι }ὸ αἰδόυσας Έχοτες ΣΕ. ΕΣΕΗ Ἀποδἡ ᾱ- 
Ώεα Ίατος τεάἁ]ά1: {εὰ οὐ Ἡ- απέρµ αὐέβαν Φλορῤες. ΓΣΕΠΑΕΥΗΠΕ (πάμμ ο 
ο εΏεοεῖτ ντ αἰϊαπ]ά αἆ τετ πεῦέαν ο ἀπόρρις ἱεερῖην Δαύεηξες αγάκησε {ε7ηεη 
σετεπάατα πεςεβασίασα ἀεεί- ος ή ο ρα ως 
ἴστ. Ἑτεπίνη Ἐμοάύ, απαπιία ολο 5Ἡ ἄκροπολερκγοισ" (ο 1612. Γ67431 ὅμηρ ὔβγη- 
ατεετῃ α{εεπάετατῖ. {αετα έω- σσ: 2 Γαοή” 1 167 ΕαΕΗ- 
τεπιρίο 1δί εχιταᾶο Εαάατ, πο] οαγὼν γεφέλαν, Σ72η αγαπη η αγερ: ης 
1ρποτα ποῦ Παὔπεσαπε. ὋΌυύο πλαν ὅσε χευσόν" ὄυτα α14Ε7η ααηη α{άπερης 
ας ο βο ο τες Ὦ σφι’ ὥπασε τέναν πεύη]αν 111 ρ/μΥ 
σεπάα τε πετα : ηλή]οποί 15Η. 1/7 ἄμοήι ἴρεΡγαὐηΙΣ νε μη αγηε Ώμς Ἱαρίτες δε Μίπετας Έ- ΄ : ας 

ἄϊνπι Ῥοηί ςοω[αἶεητες, Π[ε αάάα θα παδε Εἱαυβ/αυτεΏπη ΙπιΌτεπη εξαὥτ,πσε γετὸ Ώεα ςα- 
θἱς οεαἱΐ5ατεετα οπιπεπι {ρβς ρταδαίε, δε[τατπατίαπα ἴπ ρτ ση]: 

ὁπὶ µο) βαάγε. Όετ τπαείπη ρτο ὀπέανει, λάδας ΤΟΥ. ΡΓΟ ΕΟΠΩΠΗ. λήθης. οτέκρμαρ- 
σον Ώος ε[ξ ἀωροσφόκηπογ.α- ᾱᾱ- ἀλλ) οπίοτε κρὶ τοῖς σερμδειώ λαβᾶσ » Λάδης ὀπιβαυφ γέφος 
ασερσδόκητον. Ωποά ἆς Ἀ ποάνς ἱμτε[Ιςεπάαπι» αυ! ἁ1ο]ε αμίάεπι Ριαπιοπ/ε, 
νε Μίπετιας {αετα ἔαεετεΏξ» Ππαπ] αἴσις πατα εΠεε, 14 αὐϊάεπι παεπήπετµητ, 
{θά, αποά εταξ ρου Ηππιαα,{ραῖς ουΠά {ηπ: ἄπε απο»αμαπιής αοσιά πεσεβα 
-π1ογ{ηο {αοτα ΡρετεσετιπΕ. 

παρέλκει. Ἠος εἴὶ, αμε[Ἡσ, νε αραιά Ῥ]υτατ]. 1 Γιεποή{ξ. πορέλκειν ἀκόγτισάα» 
ΑΜε[Ιεγε σεἶμπη, ἱερίπιας. Τκαπίβευπα Ιθίσητ αἳ 5 αυα αΠοππάς αμς[]αησις, ὀρρα) 
Ὅος, Ῥτο ὀςδὰὼ. ὃζ ὁδὸν Ρίο µέδοσο). | 
αὐδέσα». σεη]ε,ἔωπα. ὮΟΓ.Ρ{Ο «ΟΠΊΠΗ. αβέσιςλος εἰῖ χαυσιής. Εξ απ έεπη ρατεςῖ- 
Ρή νειδί αθω.αέβαν.3.Ρετί. Ρατ. Αοτ.». αέβίω. εβετεατ Ροξ:. 3.Ρεσί. ρτο εοπῃ- 
αὐέβησα». ασέρµα φλορὸε ῬετρΏταίις 1ρηῖς, νε αριά ἩἨοπιετπῃ σσέρµα φλολὸς σώ- 
ζων. Πιο ἅ υ]εἶπιο Ίοςο Ροπίζατ, οποά εξ εοπ/γπεπάηπα {ς Ρεπαμπηνόν Έχου- 
πες ασέρεε Φλο2ρς. 

τεζζω. γπερ]εετο 4ΗΘΠΕΠΕΟ Ρτο ἔπυξαν, ΑΟΙ. Τι ἔτευξα γετΏὶ σεύχο. Ἱος εἴῖ, 
χΦΤΕσΚευασαΥ ο) Τη άκροπολε: γα0Υ σιω Άνσιαις ἀπύροις. 

κεένοισι μὸρ. Ταριεες αεεερτα Ἀ Ποάϊοτωπή Ρία γνο]μητατε » τεπιιπεγοξίοΏε Ἱ]- 
199 ἄἴδπαει : δε αμία «β ἆωτὴρ ἐάωγ, Ἰπαῦτεπι 4Ητεµτα Ἶρβς ρ]μῖε, Πος εἴξ, ορεξ 
ἀππαπτῖε, Ώσατετεα Ῥα]]ος Μίπεσια ἰἆεπι ετσα {ε βμάϊυπα Ῥοπίἱ εοπ/{η]εῃς εἰς 
Ἄστεσρας ἵπ ρείπιῖς οτατματίαπα εοπιημηϊςαμής, Ἠ]ς κένοια Ῥοξτ. Ῥτο ὀμέτοις, ὃς 
ξανδα) γεφέλαν. Ώ)ΟΓ.ΡΤΟ΄ ξωδῤγεφέλίω. δε αγών Ῥατε. Αοτ.2.ἤγαρρ Ῥετ τεὰι- 
Ῥ]ς2βοπεπι Αεείςαπι ρτο ἡλρν, απ ὃς ἵη πιοάϊς οῬ{ετηατητ. Γέεπα ἀντὰ, Ώος, 
Ῥτο ἀωτὴ, ΝΙπίταπα Μάπετηα, δε σέχα, Ώοτ.ρτο τέχέω. ος 



ο αἥ 

ος ΝΤΑ 

παράφραση. 

1 απ πιαπῖσας Ιπάαβτιϊς 

ορυππὲ εχετεοπάἆα {ς εχςε]-. 

Ἱπεταπε» Υτπιοττα]ες οπιΏες 
{αρετατίπε. Εοταπι ατεπι ατ- 
ἄπεαπι ρτα[απτία εεἴπεῦα- 
{ασ ἵα ορείθυς εχἰπη]]ς, ος 
Ρα(Ώπι ἵη εοπιρίτί5 Υ{Ώ15 οχί1- 
ὃαπε, ταπι (οτὲ εἰαθοταῖα, ΥΕ 
πῖαᾶς δε σταάἹεπείδας βπη]ία 
τΙάετεπίας. Αταῦε Βέης Ἀ ο 
ἀῑς οδμσίείωσεας σ]οτῖα : 
αιήδας αἆ ας ατῖεπῃ Ώαευτα 
Όεπε εοπιραταςῖς, αεοείἩτ{η- 
Βήταποπίςὰ Μίπεταα αςςε- 
Ρῖα εοπιρ]επιεηεητη Ἑτσεττὸ 
Ρειέεᾶεῖοτα εάῖτ ορετα, απῖ{- 
απὶς ἱπσεπή ἀεχτεσίτατετη ατ- 
τε εχρο]ῖε. δΙᾳπίάεπι απ 
Ῥτεεερείς Ιησεπίατη εχεο]αῖς, 
τιαϊοτξ {ο]ετεῖαπι ἆοᾖ εχρες- 
τεπι αἁἱρί(οίτας.(ατετήπι νε- 
εετες ροξτασαπι {αδυ]ᾳ ξετᾶς, 
Ἐ λοόάσπι ἱπία]απι,ασαπι Παρίτες,αἱήηπε Γή εδιταπι ρατιεαητας,ποπάἆσπῃ 1η πηατ]αἶτο ππᾶ” 

Τό ΡΙΝΌΑ ΚΙ 

ἔσωδ., κώλ.η. 

πᾶσαρ ὀπιχθογίων 
” 4 

γλαυκώπιςς ἀβισυπόνοις λΑβσἲ 
κρατε» 

» μρα .» ε / 
έρα ὃ ζωοΐσν ἕρσογ- 
τεοή ὃ ὁμοῖα κέλευνοι 
φέρο). ἱώ 3 χλέος 
βαδὺ. Φιέγπ  ) σοφία 

μείζων ἄδολος τελέδει. 
΄ ΝΔ 

ρωτ αὐρώπωγ παλοιαι 

ῥήσες, ἔπω ὅτε 
{ ΄ ) νι 

Άθβθνα ἆατέογτο Ζ7εύς τε ὰ) 
ἄδλατοι 

Φανερὰν ὦν πελάγει 
Ῥόδον ἐμμε πογτίῳ" 

μετάφροσις, 

ουηή ΓΕΥΥΕ[ΙΤες Ποπη].. 
Ώες, 2/6 θεμ5 Ὀρανῃ- 

τό ορεηπὸ Ιαύογαηγί- 
ῥη {4ρεγαγεηξΣ. Οβετα 

αἴισεῖ ΟΥ Γ111ζη; σγβάΐ- 

εσας [14 νία ντδῖς 
ετεβαπε. Ἐν} ΑΗ1οῖη 
σίογ ἵΠσεη. Εώοᾶσ 
41167 «' [αρίεηρία τη. 
10Υ εχρεγ» ἀοζ1 εὔ. Ναγ-- 
Τ4πέ ασε ΛβοΠΗΠΗΠΙ 

Ρ71(51 {ΕΥΊΙΟΠΕΣ ποπάµπε 

Φμαμάο γεγγατι Ρ4711ε- 
ὑσειγ Ππρίγεγ ὁ ΗΙΠΟΗ- 

ἄλμυρεῖς ο ὃν βένδεση γασο Τ1εςνΑΗΙΓε[ίαΙη Ππργο- 
αεχρυφδαοε. Ἠπάο Ἰιαγ Ἐβοάμα 

0ο (οά (αἷδε η ργο[ηάκασίό» η αην ΕΓΩ ΓΑΣΑΠΕ 
ᾖ1βε. 

«αἱξο[ίαπι εχητ[ς: {εά 1η (αἱίας ρτοξαπάϊτατες Ιπιπιετ/απι]ατμ]ῆς. 

Ῥ]ιοσγ]ιάεπα. 

κ. 

πᾶσαν. ΜΙΠετα,πος ε{ὰ φρύησι » Ιπσεπίιπη 1ρᾳ5 Πος ἁράϊς, νι ἵη οπιπί αστθ. 
Ππρετατεῃε αἶῑος Ποπαίπες οί ἵπ εειτῖς ἄεσιηε: Ρτα/[ετήπι γετὸ Ιαιάαε ἱρίοσὰ 
οζαιαΓ]α. . 

3 η 57 » ΄ 3 ο : κ: σαν 

αῤιιπώος. Ἠος εἰ ἄειπα ἔμι Φιαπογέσαις. Ἐ/ὶ εεῖαπι ερί(μεῖοι αρίς αριά 

ἔρα ὃ. Ἐκροπῖτ αμοπιοάο ππαπιις ἈΠοάίοτιπι ἵτα Αιετῖπε Ἱπάυβτία, Νιπά- 
- . . 4 - . . τν 

τησ] αυῖα ἰπ οτατπατία ας εχςε][έτε ντ Ιπιασίπες απαβ νίας αρρατετεηξ. Ρι- 
οἵτ απτεπα οεμο[αίτες, Ἡ Ποάῖος Πμ]ης αττῖς ῥιβε ἵπμσητοτες : ὃς Ατίβατεμααα 

. Ι ν ὗ 3 ς Ἡ 

α/ῄτπιατς, ΡΙπάαταπι πας ὰ Ώαἀαἷο αἆ ἘΠοάίος αγεῖῃςες τταμρέεττε» αῑὶ τα. 
ΠησεΡαηϊ ορετα.Ῥοεπιοποιη εεῖᾶπι τείεττοαριά (Ἠΐος απϊάεπι γΙπόξαπι Πἡ τν 
{ε Ῥαεεβυπα: ὅτ αρυάἀ Ἐσγτίῆτρος Ὠίαπα βπι]αςΏτατη: γάς ἔαπια ἱποτεθπαο 
«ατιας ποἨ βατε 1ῃ ἱοεορ{εά {αρίης απιδηἱατς. 2 

τς ζουισν. Ἠαι. Ρίας. Ροξε. Ρτο ζωῦς , ἑρπώτεισ. Τατ. Ίομ. δὲ ροξς ῥί 
ἔρπευσι ἃ ραείς. ἔρπωγ» νετΏϊ ἕρπω. κέλευδοι, Ἆος ϱβὶ ἄμφοδα, εοπερίγαν Ἡι 431 5 
Ροῄτα εταπτ {αιμα πααίτα:, Ὀίοις Ρ{πι, «.7. 1.314.411 : ἵὰ βαποσυσα 

μα Ἠλούι β/βὸ, Πλ. 7. 1.34 4115 τἐπιροσ1Όι5 τίφμριοή : 

/ ν : κλός βαδὺ» Ίος 6{ξ μέγα. Τητεσ εατετος Τ Ποάϊοτπι αετϊῃσθς Ῥτοτοσεβε» ο ον 
ζυΐ: εεἰερετήπαις » οὗ οπε Ἠλοάυπι Ὀσπιοιίας Ποπ ἰεοπάϊξ 5 ας ς 

ο αυπα 



ος Υμο ο ΕΥΠ 
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τ27 
«ἆμαι εἶπς ρίᾶυτα ρασεετεξ» επαχ γἱεοτία ΕΒισετῖς οσεα[ίο. αὐειος Ῥΐηι. Ἱ. 

(34.619. Ναπευραστης Ίπτος οχἰπα]ος {ζμἱρτοτες,Αφείαπάςσ, Ρο]γάοτι»)ξί Α- : 
: 

εμεποᾶοσις Κἠοη. 
ᾷυπ. Β εδὲ εείααι {α σεπ]ί 

Ἑβίω γετΏὶ ὁκω. Ἡας αιἴετα 6ΠΟΠαΕ 

ὠὁσσῤλει σοθία μείζων κῳὶ ἆπλλ. 

αάάϊτα Μίπετια ἱπβήεμείοπε » Ῥτοίπάε 

υεβ]αὰ ατεῖβεες εμα{ετήητ. Ώε ατεε δε πᾶξ 

3, Βτορβ.». 

- 

πο ἀϊσετετις εκέγτος ἃ ἀχεὶς ρατεῖς. ΔΟΥ. 2. 

[ς ἀεείαταπὰα», τῷδε μαδότι ἐνφυε 

σίς Ἐδοάή πατυτα αἆ οεατματίαπα σοπαραταῖῖ» 

εοπίαπᾶΐς παεµτα ὅσαττε» ῥτα[ίαη- 

μτα γίὰε αἶας απποζαμίπηις Ο. 

ἄφολος ΕΧΡΟΠΟ ἁσλν (πηΙεκ»ίηςεημ”» ο ας σελέδο. 3. Ρεσί. ὰ νετοο τελένὀ 
ντ 

ΦῬοξβςο Ρτο «ΟπΙΠ1.Μμ). 
ΦανἩ. Ώοἵ. Ρτο φας 3. Ρεσί. ΡΙΗ5. 

-ᾱς οπἱρίπς Ἐ μοά!, αμοπιοἆο {Ώ {οσεεπι 

παλαιαὶ ῥήσεε. Ἠος εξ σολαιο λόρ] ποιησω»., 

ὰ γεῖρο ονμ). Ηῖς αδίαπι 1]απι εκροηῖς 

Αρο]μπή εεβεσίε, 
Ναπιτεβε 5εποΠο[ῖς,εὗπι ποπάμπι 

«οχτατεπε Ἰετῖρεοτες Ηἰβοπίαταπωροξτα αεεερᾶς ἤς ους 1π νερίοις {αξτα εταΏῖ» 

ἀάσιε ὰ ίοδβις αίδις {πποξασταης οπαπ]α Ρος ἱοησίπα ίεαεεπα τεπαροσ15» 

Βἰβοσίας γετδις πιαπάσβαπξ. 

τέοντο Νερ]εέτο 3μσπιεπίο Ρζο 

Ῥοἱ φιτέοροε ο Μμιήο» ῥΥΣ167 ο µεείζων 

Σφατέοτο 3. ροτί. ἱπαρετίεξτ. ρ]ης. ἃ νεζ- 
Φδανέµω.Α Ροξεῖ γίατρατης ντ 1ῃ Τῃεορο. 

Ἠεβοάϊ, ἀποφδιμλόε Ἐ διὰ «τ]σν δατέογτω.Ν 1ὰε πιαση.Εεγπιο]. 

πελάγι. Ώς νους πέλαρς Ώἱςατα οδίτετ Ἐτγπιοίοβοπ Ρετετε εἴγππος Πΐπς 

Ὅμαα ἀεάσαεησ ἃ πῆλε ἃ 2Α5. ΥΕ Πε πέλαρος αυα[ πήλαρ»ς. Εξ επίπι αἱταπαρπαα- 

αφ Ραγο ΓοπΙΟΕΙΟΙ ὰ Εεστα» ΥΠᾶε εεῖαπα πέλαρρε «ἀῑέχιπι Ρέα: μὸ πέλαι ἆ γής ὄγ. 

Ἠ[ης πέλαρρε ἃ δαλάσης Ργο/Ηµάκῶα πιαγὺ: Ἅμαῖε πεπηρε εἴξ1η πιεάϊο. 9εᾷ Ρς- 
πεμάήπι Ρυζεπα εεγπιος οὗ Ἠευταίεο γετρο ρηίες ἁπίκε, νπάς ρείᾳς πῆης. 

ΑΦ ο η - 

σπραιφεσδο Έροφη σι, ΧΏλ. ἔδο μετάφραση», 

. η. ο 5ο]αρε[εε ἵωτε- ἀπεόντος ο ὄντις Ἐν- 
πι ἆπτῃ αἰτετο ἸωΗοπηΐςἩς-  Φμξεγλάλος ἀθλίε, 
πιο. επτζοπίατα αδ/[οίσεδατ, προ» ο ας 
ας « . . . . )ρ Ά ρ- 

ππα]ίας Ώεοτυτη απεπάρϊε Ἀ ο 9. χδρος λε 
χεπαπεσόαπα εβε {οτεεπο: ρα η 

” ΄ . ο / 3 ε Ν 

εδ ἤ]απι αἱ θής τα», σογ λέποι» ὤγνον Θεόν, 
{τε - : / ας ς ντ ἹΣοπιρία τερυεραι ὃς ]απ- μαβήπ ὃ » Ζευς ἄμπαλον 

Αὐ/εηΣ6 αμέρηι ΊεΊ16 
{ά; [0Υγέο δοίρ: 
2ὔΦ4ε 1ημῃ 7εσιοηῷ εκ- 
ο72έη; τε πετµηΣς «ο- 
μι Ῥεη. Βεγάσχο 
47071 Γμρίσεν γε[ονΣ/Σ10- 

. 

Ἔται, τερῖοπῖς εχοστεπωρτα- 
τεπηί{εταητ.Ο ποά εἶὖπι Τοπί 
3π ππεπιοπίατα τεποςαΒει Τα- 
Ῥπεσ{οτητίοπεπῃ ἵτοτατε Ώα- 
ἴπεατ. ὃςἆ 5ο] ποπ Ρας 
εβισπῖᾳ ἀῑπίείε νίἆετε ἵη σα- 
«10 πιατί ὁ Εππάο {είε οττο]-- 
Ἱεπτεπι Έοτεατω , πας πηπ]εἷς 
Ἀοππίπίδας αἶεπά]ς ε[ει 1ᾷο- 
πα, δε Παεπαόα ρεεπάϊδης 
Φαῦσία ρτοσσεατε Ροῇςε. 

μέλ- 
λεν Φέδυ. ἀλλά μυ ὧν 
εἴασεγ' Έπεὶ πολιας 
επε τν ἀνπὸς ὀρὰν ἔγον 

δαλάοσας 

ἀωξομβνων πεδόδεν 
πολύβοσκον γάταν εὐδρῶ- 

πεισ» 3) εὔφερια άλοιρο 

πεί ρα ]αάμχιδ: [ά 

ρῇ ποᾳ ΡεΤπΗβΣ- 10- 

17 εάπο 419 απ 

ὀνάεγε η πκατ/ εχε/εεΏ- 

επι ὁ ᾖάο 1470 ΣέΥ- 

Γι ΙσαΙσγΙσέήη ᾖ0- 

πηλδιδ» «ὃ {αΜεῖ ρε- 

εκάΙῤΗς. | 

ν 



Αη 

. 

κκ νε ὃς ΜΑΝ 

κ... 

128 ΡΙΝΡΑΚΙ. 
ἀπεόντος. ΑΡίεηεε 9οίε γἱάε[ἰσοτ,εἶπα {10 εεττα εΠεί » α]]ιά Ηειη{ριστίμηκ 

Ππαβταῃς. {πάπια εμιτίευ]απα επιοξίεῃς. . - 

"πε. Ἠος εἴε ἐδὲ ἕς {εἶ]ίοει Ὦ Θ:2/. ὃς ὡδεξω ρῖο ὠέδαξο, Ίνος εἲὶ ὑπέωησε γῖ- 

ἀε[ίσει } Δία Ι6/6/1, ὧςε ἀμτῷ τίω µεείδα φυλαχθίώαι.νέ {Ρ/ [0Υ5 [ΕΓΠΑΤΕΤΗΣ. 
ἅελία. Ώος.Ρτο «ΟΠΗ1Η, Ροῦε. ἠελίκ. αὓ ήέλιοςρτο ἥλίο. 
ὧῥά μη. Ἠος εἴξ, καὶ ἆμοιρον χώρφε κατέλιπον ἀνὃ. Ἠ]ς ὀκλάκωτο ΡτΟ ἀκλήρώτον 

εκ α- ΡΠΠΙΑΤ.᾽ δε κληρωτος {0116 [αζ11. λιπον»”. περ]εξξο αισπιεΠίο Ρ{Ο ἐλίσωτο. 
Άοτ.2. πιεά. νοιδ1λεέπω. τε η 
ἆγὸν Θεὸ» Οα μπα Ώεηπι, αρρεῖ]αι δοἶεπι αὖ οβεξχα, αιιδὰἀ ρο[ις {5 ταάἡς 

Φιτυπιτεάάετε, ποπ ααδἀρετ {ε Πε ρυτις, πο ας 9εμο].δς ΤπϊςΠπίη». 
ὠαδειπ. Ώ ος ρτο µρηδένπ. πεπαβε βηλίῳ. ὃς Ππωρ]εκ ρτο «οπιροβτο αναµνη- 

Φε. Εἷος εί εἲς α)1μγησ Ἐλθόντ. 
αμπαλογ. Ψοκ ἄμσαλος ε[εροξεῖσα», Ρεῖ {ΥΠεΟΡΕΏ Ρτο αὐάπαλος ο αἰῶ ους - 

Φατεεμ]α ἵπ «οπιροῄεῖοπε βσηϊβεαϊ ΊεοΓαΓΙΟΠΟΠΙ» δε πάλος  Ώος εξ, «λλες 

ας Τερεσίσᾳ [0γε1510. μᾶλο Πεσ]εξδο αὐσπιεπεο Ρίο. ἔμθλλεν. δ35εά, Του. δε 

ὅς μφὰν. εί - ά - 2 . ΄ - 

γε] κλήρωσς [ογ5, [0ΥΕ1710: δε «)ἁπαλος ρτοῖπὰςο [μπαίτισ ρτο εοπηπαηΠὶ ανακλήρω- , 

οι. Ρτο θεα,.[οπεπα αητεπα Πῖς νε θοΙταςίς τεσι]απῃ Ρτοροπῖς: (πί αμα τμα 

{οττε ποῖῖς ἔταιάατϊ. 
αλλ) ἐε. Ἰλαπαίταπα ὃ ἕλως ὃ Δία. Νο ΡειπιίΠε 5οἱ Τουί ντ {οποπεπακς- 

σατετ:ταξῖο {εαιήτατ,απίᾶ γἱάῑξ εεστοτα ααυῖς οὕσηταπι, αι εππετσετετναἱεπά!ς 
Βοπαϊπίρης σωι]εῖς.δς ρεςμάίδις εῃει Ιάοησα. 

ω τ 2 -- : . ο Ξ 

σολις. Ώε Ίος πιατίς ερῖεῃετο,ν]ὰς αις απποσαιΗτηµς ἵῃ παλιάς ἆλός» απεβς, 

νι ελ εὼ. 7 ο : τὰ 

σεδ»υ. Ἠος ε{ξ ὧπο ο πέδε, πῖγαῖγιμαπι αἩ πυθωλύος, 
4. Ο.τ. Ῥαλάσσις Ώος. Ῥτο Ἀαλάσσης δε ἀσξομδνον. Ώοτ.ρτο ἀξοδρίω: ἀεϊπάς. - 

“πολύβοσκον. Ὑ ος Ροξτῖσα σολύβοσκος Ἶος εί σολλὺς βόσχων {ει ᾖέφων: ΡΙΟ αυμα᾽ 3 

εἴαπα ἀΙ6ΗτΙΕ «πολυβοτειρρς. Αμιιά αεεήδυταπα Ἠαῖς {οἷο εὔφρργα µάλοιςηος « εν στο : - 
ἀφδαν πάσι ζώοις ἀλόρρις.Ὦ) ΟΥ. µάλοις Ρ5ο.«ΟΙΠΠ1. µήλοις. 

΄ 

παραθρασ. αὐπορ. Κώλ. ια. αετάρρασί». 

Τιπιρτοεῖσας εχεσίτὰ Τ4- 
εἶεβ, απτεο τεείσπ]ο Ιπβσπ, 
πε ροιτεέζα πιαπα ρετ 5τγ- 

Ίασι ρβπάςτο,τηακῖσηητα ὃς 
αιβσιαα Ώεοταπα {πτα- 
σηεηξάτα Ἰωγατεῖτ Ώος ξαΐΐστεε, 

. ξεάεππιτοπεαπρπετετ π{υ]ά 
ἁζααι απ ασῃ ὁ πιατ] επιετβῆος, 
δε 1π Ίπεεπι Ῥτοάδίεε, 481 
Φτο ρταπιῖο 1η {οστεπι οὗτιξ-- 
πατᾶ.Παολατετη Ρειιϊό ορτα- 
-ξαπα εασπταπῃ αξ {οτΏτα. τα, 
γεια ]οᾳπεῦατης 95οἱ αὐᾶ -ι- 
κεῦαῖι {ο ἴπ ταατί ρτοίιπάο 
ψεάετε εετσαῖω, {είς αἲ επιεσ- 
πάσσω αττο]ίοπεςπι:{ς εἩ ρο[]ατᾶ Πππρειταιῖς, Άτῳ επιετίῖτ απϊάξ ὁ πιά πυππὶάο ἀπ 

ἔκέλευσεν ο ὄντίνα 
λευσάμπυκα μὲν Λαγέσι 
λχεΐρας οὐτεῖναι" Θεώ; αἲ ὃρ- 

Κον κιέχα ῥοὴ παρφάμΔω- 
ἄλλὼ Ἐρόνε σι) σοι πεύσαιν 
Φαθγον ἔς αἰδέρο µ 
σεμθφεῖσον, ἕᾳ χεφαλᾶ 
ἑξοπίσω. Ἴ2έεας Έεσεδαι, πε 

λεύται- 
σω ὃ λόλω χορυφαὶ, 
ο) αλαθεία πεσοῖσαι, 
Ελάσε μλὸ ἐξ ἆἷλὸς ὕχρας 

1η 111σ1γγ βαεΠ μέ 
Τε(Ι2Η11 471 ΤΕΓΙΟΟ 1 
ελοί 11ά115 ΡοΠΦΟΓ 

κα” σ ᾱ- - Ῥεογηησζ μή γαπά 
νε Ξ κ. σα 

σηᾷ ηὔ [εγει[εά ο δαν 

211 {11ο η ΜΗΤΟΙΜΕ 
{η ασύεγα {ρα επ 4» - 

Ἰ]προβααβΙΗ {0 εσρ]σΙ ΡΟΗ. 
ως η) [ογε. Ῥεη/ ο) 
ιο τεγδοτᾶ τσ ον 

το]σαγε Ω{ΕΗ- πα 
. 

εί εκ. αΥΙ ΜΗ 



Φ 

π ἄ ο. 

οἱ ΥΜ)Ρ οΟΡΕΝΠ ο 
ἐκέλωσ, Αροϊίο» ἄπε 95οἱ Ρτο {Πά ροτείοπε Ἀλοάππα ρεεῖε, ἃ Ίομς 

δε Ταελες αἆ πιασαµπα Ἱπταπιεπέαπι αἀαβῖς. οταεῖπι οπτεπι ἵπωρειτατα 

Ρεεείοπο» ἡπβαῖα ὃ πια οπιετρῖε. Ῥεδχὲ απἴεπι Δάλεσν ρτοροπίς, αυία ἀά 

ἔοττς πιθὶ οἩ λάχεε πος εδ οὗ κλήρε οἷξ {ετππο. Ίᾗα επίπι Όεα ἀῑσίτης ἆπο 

οὗ λαγλώευ. ΑΡΡεῖ]ατ Εῑαπι χευσαµπυχα Ώος εἰ πμωιάεςας επίπα ας ος- 

ποπιεηεπή, Ώε Πας γοςε απΏτεα ἀῑκίπαῃς, - 

χεἴρας ατογαι το αἰατέναι. Α γετοο αὐατενω. ῥογ1ίσο. Μοτὶς αυτεπις- 

εἴσαι οἶνπι 8Ηής Πηταπεῖδ ης πισΏας αττοί]ετε ὃς ροίΠβετε: {ππαρεβαν ὃσ εταηβο-- -- 
Ξ τ τον Ξ τ «Τ- -α πες δα Ἔ οῬ 

«εαπι ἐγαά ὃ ἔοτο ἐπάϊοίαἷι. Νανα 1δί απ συῖς ἱεσεπι ας ἀεετεείπα ρτο τερυδ]. 

Εοειεδαε. ἃ Ῥοπιπι ὃς εοπἀμεϊρίἷε γάετεεας ρεαΜεεᾶς » ἡ]αά εκεεπ/α ππατ 

ςοπΏσπιαθοης. : 

Θεῶν ο) ὄρκο. Ώεοσάπι Ἱπκαπιεηευπι εξ αισά Ἡε ρετ δ0Ρίαπι ρο[η- 

ἀεπα ἠπέετοτυπα » δες απαπι Ῥείεσατο πο Πςερας: γπάε Οσγά.ς. - 

ευλῥεύδωςς ὃς τε μέλος | 

Όρκος» φεγότάτος τε πέλει ακάρεα Θιῦσ.. 

Οαἱ αμῖεπα ρειεταΠεπΏρρες αποάάμπι ἕεπιρυς ὰ Ὥοστηπα ερυᾗς αὈ(Ἠπεραπε, 

νετείστε Ἠεβοά ἵπ Τῇεος. ..- 

μὴ παρφάμδω. Ώ ος εἲε μὴ παραλογίζεδαι» ἁπατῆσαι » παραπεῖσα, Εξ οπτεπα Ἱπῆ- 

πὶε, Αεο].ἒε Ώου. Εοσπιατής ἃ εΟπΊπῃ. παρφφαία,  ΥΕεΙΡΟ φαρόσεµι. ἀρερίο.ρτο 

σαρφαζα, ἱαρῖας ν πἹσραξας παρφάδαι. Υῖ αριιὰ Ἠσπιεξ, µνηκῆρας µαλακοῖς ἐπέκοσ παρ- 

ἄλλα. οἷς εκροΏε,αλλὰ σου) ΔΑ κμτεευσαι αλαςοδεῖσαν εἰς ἀέρα λαμῶθὸν ἔστοτ 

δρα, αὐτῷ ἓς πὸ ἔπιό. ΟΦτετπα. φαν ἀῑεῖε Ροξε.ρτο φαεωὸν ἀξπιρτο :. ἃ Ἆος 

ὰ ὦω. ὐοά ἁφαρω. ἐᾳ κεφαλᾷ ΤὮοτ.Ρῖο ᾗ κεφαλῷ Πος εἴε ἀντῷ. ἔος ΤοὮ. 

νι 
: ῴ Ω. λεύτασω. Όοτ- ὃς πεσἰεξϊτο 8ἩςπιεΏτο ρτο ἐτελεύτήσῳ. Ίος εὶ ἐτελειώρη: 

σαν. αἱ κερυφοὸ) Βου-είι τὰ τέλη {ει ἀποχατασέσεις Ἡ λόγων, {ΕΗ εεῖαπα πὸ κεθάλαία μΜ 
χ 

εαρίσᾳ. Ὀυτίος απτεπα ο ππεξαρΡΏοτα ΟΗΗτΏ αἲ κορυφαὸ λόγων αρρε[ισπειτ Ρε- 
. ΄ νε 3 

επίοπες νεὶ ροαἶασα 
ο ἀλαδεία πεσεῖσω. Ὦ ὁσ. Ρσο ΞΟΠΠΠΙ. ὦ ἀληδεία πεσοῦσαι Ἶος ε{ῖ ἀποβᾶσαι, 

ος βλάσε δὲ. ος εξ αἰκδο, ἸΝατιατίο εοταπι αμα {εαυατα {μπε ρεεῖεῖο- 
Ώεπι.Ώ 1εἶεης απεετα βλάςε, Ἱνερ]οξῖο 4πβπιεΠεο ΡχΟ ἔβλαςε 32.Ρετ[ΓΛος, 2. ἔβλα- 
εν νετΏί βλασέω ΙπηΒταΕΙ ῬτΟ βλασαίω γΠτατο» δς ἃ βλασέω {πα ἔεπαροσα ππῖ- 

κα στα : . 
- ᾽ Ξ νο . 

ά ἂν 9 η ος 

παραφεκοῖ-. . ἔσῳδ. κολ. γ. ο µετόφεασε- 

Όσαπι οὐσπος σεπῖτα]ἰς ἡ- γάσος" ἔγει σέ 7 ὁ- : αἱ εποεά εῃ 4 
Ἡ χι τε) ο ἐ{ἑσιαὐήΙπεσζ, εαηρ ᾱ- 

ἵς ταάϊοσυπα ατάερΏππι ρᾶ- ρα) ὁ γρέδλιος ἀκτίνωγσα- εΠΣογΗ; σΕΠΕΥΑΣΟΥ 74- 
τες, δὲ εαΏοσῦσα Ίσπεσι {Ρί-, ν - ο ἝομΗ τὴ “η ρα 110 
ταπτῖσπι τεᾶος, νὈὰ οἶπ ο» εν κα 41σΥ η, α .. ένα 
εοππρτεία Ἐλοάο Ἀγπιρία 798 ΞΟΕΟΥΤΩΥ αρχος Ἱσπωγ. {ΡΙΑΡΕΙΜΗΣ ἄμκ ΕΠΗΟΥΗ. 

ο εν θαας 5 ; : Ἱ 
{ερτεπη σεπαῖτ Ἡδοσος Ώεία- Ένδα Ῥοδῳ ποτὲ µιλθεὶς 8 κβοήο Άγπιρμα α- 
Ξ ος α- μον : . ο 3 : ον 

Φε Όετεαρβυπῃ, Αθῑπι,Μα- σεκεν ἐπίὰ, θοφώ- Πφμάο ΗΕ σεµέξ' 
: 5 Ἡ 

9 



πμ 

πμ Ν 

ιο 

εατεππη,ΤεΠασεΠι, 1 πορεα, 
«Ῥλαξιλότεσι,δε ΟεΠἰπνᾶ,απά 
ΡΗ{εοτασν σίτοταπη τεπωροτε 
σηασπο ναἰπεταης ἱπσεπῇ 1- 
επωίπε ἃς [οἱετιῖα , ὃς Παρίεῃ - 
ο(ππκί Εαεταατ. Ὁποτυπι ν- 
Ώμς, γἰάείίεετ (ετεαρ]ας εχ 
Ογάρρε Φεἰίπή βία σεπυῖε 
πατα ππασΙπιαπῃ Ἰα]γίαπι, ἆε - 

-..ἀπάε Οαπηίχαπε, ἐξταὸ 1 πάᾶ, 
που Ραττία ἵεττα ΊΠ ἴτες Ραῖ- 

΄ τες ἁππ]{[α,(ερατατίπα ας ΡΠΙ1” 
τῖπι ντθες (άας Ἱπεοίαεταπες 
ελίαπε {εάες Ππσιϊ ὰ {ε[6- 
ἀεποππίπατηπξ. 

9 

ο 

νο δεν ο. κκ 

ο ος 

παπα γοήµατ ὁπὶ φεοτίων - [Εερέο {ύεγος ή [αρίε-- 
αὐδῶν παράδεζαμλύνον 

σώδας. ὧν εἲς μὴν Κάμειβο, 
Ωκεσβύτατόν τε Τά- 
λυσον ἔτεκε » ΔίΥΦου τ’, ἀπα- 

Τερῦε ὅἳ «ον» 

διὰ γαλαν σείχα σασ- 

σάμλροι, παρωίαν 

ἀθίω μµόρώ. χἐκλίώτω, δέ 
σοη ἔφεαι. 

Τοεαεα {15 4ΗΤΕΖΣ αἰνΗἱὁ (εάες, .- 

ἔχει τε. Ἠος εἴε, ἔχει Ὁ ἀωτίω ὁ λωθλιος ακτών Ἰούςικῶν πατήρ, Ἠξε εβ ἆς-- 
εἰατατίο εµεπεις ρεεεἰοπὶς. Ῥθείτοπι (η 1οττεπα {πα Αρο]ο οὐείπετ Βμοάππα, 
βευτὶ Ἱατατασα Επεταξ. Αάάῑς ροξτα εἰεσαπτεπη 9Ο]ἱ5 πεειχμοἰω, η σεπεσβίΩα. 

ὐβΙιάς εοσ1αΣ1οπες γε- 
Ροτε απΕΙΠΙΟΤΗΠΣΥΠογΩ- 
4εζερογΏΣ. ΟΜΟΤΗΥΥηΗΑ- 
Φ14εηι απΗγΗ.οπιά- 
κίΦΗΡΗ άσΗ 141 σε--.. 
εί» 1ΗμάΠάΓεραγαεἶηε 
ΖΗΣ01Η βαδ1ΓΑδαηΣΣΣΕΥΥΖ 
Σ71ΓαΤίάΠ 4ἡβατεη ρα-: 
σεγηαῃ γζΗ {0Υ1ΕΊΗ. 

νοςαῖ,απεπα Μ.(-ατο σεπΙΣ 11 ΑΡΟΙΠΠΕΊΗ: ουῖα σεπετατιοΠ] ὃς γίτΦ {αεί απἲ- 

πιοπήυπηνπὰς ὰ ΡΗΙ]ο{ορΏο ἀἰδχαπι δο/ ες ῥουιο [χείη ΡόΠΗΕΤΗ. Ἐτ Εαῑε επ]-- 

της αριιά Ώε]ίος Αροῖο σεπ!ΣοΥ, αἆ ευίης αξαπι πι μπα απίπιαὶ εαάςῦατιτ» {0-- 

1ψπι ρτεςε {ο]εηπί ΕἨΠα γεπεζαβσαηἕτ. 

ἐξεια. Όοτ. σεπίειρτο εοσαπα. ὀξειῶν. Ἆος «Ώ πυρωτικὠνρ πομῖξ» 9εἰιο]. σίωὸ- 
ὀξύτητα καὶ ὑπὸ πυρώσεος λέρομλν. Ττἱε[νπ]ας χροπΊε καυσικῶν γε] ταχειῶν. ν 

πὺρ πόντων. ΟἨ]α 9οἱ ἔοπς «ῇ σαἱοτῖς, ἶάεο εἶας εσιιος Ίσπεπη [ρίσατε πη-- 
εῖς : 8 πιοτε ροξείσο 6Ωιιος εἰ θά[οεϊδίε, αποςαριιά Οµίά.2. Νάεταπι, αμα. 
τήο Ίεσα». 

11ήεγέά γο[μεχες, Ῥγγού; Ἐσιρ,ό' Αετῇοη 

οἱ εὔη Φ4Υ7Η/6, Ῥβ/εσοη, Ιηηίσίδης αγά 
ο Επ αρ/εηΣ. 

γπο νοεαβυ]ο ἀῑςί ροει][ετ ππυειπγόσν: 
δα Ῥόδῳ, Κείεε ας {εαατᾶ. {ππε ροίοιιαπα ἵππροιτατα εἴε ἠπαία, - 

Ἐλβοάσσι ηγπιρΏασι ἀπία]ς εοσποπαίπεπῃ «οπαρτεβις , ὃς ἐκ εα {εββεαι Π]ος- 
σ 5 ς . ι υ ο ατο ς ὰ 

{πίεερίεναπί {τηε Βῖ: (ετεαρίης, Αάῑς,Μακατειις, Τεπασες, Τ{ίορες, Ῥμαξεμοα - 

{εευσάας, ὃς ΟςΠήπαης, 
ό 4 

” ον 

σοθώτατα γοήρατα πος εβῖ σοφωτάτες: αὐα ρο(τεσιεασὶς οβ ϱοπηπιοπάατῖο Ῥε-- 
» . : - α : 3 - ; ι ΄ σος ὁ Ώτα ὰ {οἶετεία, τετάπασυε Ιπάςητίοῃς. ἨΗας ΔΙΙΕΕΙὰ σορωτατα γοήματα ἀῑεῖΕ παεῖτ. 

Φδεξαμλύες αεεερ]ᾶς οπη 

δα {μ{οερῖε. 

θὰ Ιω. ρετΏπεβα Ρτο Φλαδεασάκῖνοι ἃ εαν ζομιο, βεπαίπαξις απίεπιοη 

οπι Ἔ Φεοτέρων αὐΦ[ῶγ, Ώος εβὶ ἀπὶ πὼν ὑπαρλόντων ὁν ὁν 
. 5 : . ο ας . τ -ᾱ- αυ 

αξοϊοις αἱθγώπω.. Τὰ εΒφμῖ {αρ ΤΕΗΣΙ ΗΡΑ ΠΗΙΟΗΣΙΟΠΕΙ ΕχεΟςΙΣΑΥΗΗΣ» γεηρογ]δηδ αν 
ο ϱαῤμς ΡΥίοΊε: Δομή πες εκἰβεδαΗΣ. ο... 

τν νεο : ο πρ : π- 
ὢν. Νηπήταπι ες αυ]ομς 9ο]ἱς β]ής γηµς, Οαπιίσιιση »Ταἰγ{ δὲ: 

. 5 ο ελ . ” - { { 

ἆἀπσι σεπαῖες αυατς Πἱ ττος Ποῃ ὅοο {εὰ ῥωνοίξαεππης 9ο[ίς, Ὑηιις αμζθΒΙ Βἱ 

Ε]ᾖς {ερτεπε,ίμα Ποτήτη ραξοσ ΕῑΕ Οε{ζα ρλ5, ο ά θοςοχ Ογώρρε Οε πα 
- : 

ςεΣ- 

, 



οἱΥ Μ)Ρρ ο Ε ΥΠ. πάσα 23 
παθίή ζαΗ/α 11 Ἶος Αατ.τ.πιεά ρατΗςίρ. σοἰχαἶιος εξξ, εἰς σεία µέρη, δε Πηβι! ποσα 3 
ἁῑε ρατίεῖπα ἀεποπαάπατμπτ, ν{άς {οευπι εἰεαέσα 11.2. -ἲ : 

ἁπάτερδε. Ίιος εἴξ χωεὶς, τει ἰδίᾳ.κἐκλίωπαι, Ὥος εξ ἐπωγοµάβησω, δε ἔσιεαι. ος 
ε[ξ πόλεις 1π αμάοις {οάςς {πας Ῥοίπεσαηε. : 

παρόφρωσις. εροφὴ ει κῶλ. π μετάφβασις, 

Τ]]α 1 Ἱπία]α Τ]εροίεπιο σος λυτροὶ συμφορά - 12ο ΙδεγάΣ10 1 {)ή« 
Τ1εγαελΊοχαπι δε Αχρίπο- χτες γλυκὺ Τλαπολέμῳ πο 2110 Η/έ7άπάς πο 
Σητη τερὶ εοπ/Ητππωτητἁἰ- ο ος ος 
πἱπί Ἀοποτες, οπἱ ἄπεταα- ο ο 
Ύπαπι Ἱπεππάα [εάαο τοὶ- 14ΑΤΦ» ὥσσῳ Θ6ῷ 
Γεταπάσ οαἱαιαϊταςίς, παπι όλων τε αγιοσώεσσα σε 

. 

4 Τ{ρβο]επμο οη(- 
ΣΠίΣΗΥ ΤΙΥΛΕΡΙΟΥΗΗ 
446 » Σήμα Ώεο, 

παρ επτοΏδας ἃ ατα σσ ΩΣ 
ος ταις ος Ὢ χρίσε ἀμο' ἆθθλον. Ροηρ, ό' ἆρ ογἔαη-- - 

τας εχ Ττοῖν εἴας ο ος 4 αὖδεσ Δια αν οδος ος ----- τος ἑεπορίαπι σοπάἸάσσι ε, α-  Ἐξεθανώσατο ἳς. κλεηά τ΄ ϱἩ µη ᾖἼογ]ό Ῥίρσογας 
ετ]Ώεῖα πι ἁοσοία πιασΏο {ερ 1ῶμῷ Ξ 1 δὲ εὐγοπαζ/5 10- 

Ῥασασα Ῥεταρεπάα Ιω τις «σεσρακις ἔυτυ.χέω). εἶγεβσφηε ἵῃ 11ημο 
σαπτ, ὃς εεσταπήτα ἀεάλκα- . γεµέᾳ τ΄ ἄλλαν ἐσ᾽ ἄλλα. 44 47εΥ Ρ7ο/Ρεγᾳ γσεης συπτήὮ αΗδαςσιᾶος Ὀῖα- ο οτε 2 : 3 ο οσον 
σοτας αἷμα Ρορυίο δῖς ει ἀ αραναας ὦ Άδολας. 1ο πα: Νεπεήφερ- : 
ρλός σ τ: ς ... . « - - 

εοἴοπαξας . Ρτατες αλπι 71411 εοτοπαπαι (4βεγ αμήν. ὂ” α[βετῷ Ἡν Αερεπό, 
απδά Ιπείγείς ἵπ Ἠεμανής απαξες ρτοίρετὲ τὲ σε[πτ:Νεπιεῖς αποατε δῖ5 Υπο {είς εβροτῖ- ΄ 
τσς, ὃς 1η αἴρετᾳ αε Ρειτίεοίς Άτειες εετταπιϊπέ θες εχοε]]μῖε, 

5 δα ---» . . ας 5 : : ' τόσο Πος εἰὶ ἀυτόδι, ἀκέι, πάση {π1]]α Ἱηήιία Ἐλοόο. Εξ αιξεπι τεβτεί-- 
{ο αἀ Τ]εροϊεσιυπι,γηάς ἀϊβτεβης εταε,( επι ὰ Ἐβοάή» Ρο πποττεπα Ἠοπο-- 
πηβεὲ επἶευσα ἁοιτπ[Ηεαής ρΗ ἀῑπϊπϊς Ποποπίθης απῖα ἀεατα {πης στα, ἃς 
1πάϊ ρα ας]. ὦ 2 λύσρω.Εζος {πας Ρίο λυτήειοννί 9ε]ιο].Ύ εἶ νε Τεἱς[ιπ]ας το παῦλα, Ἐλευδερία : αν δν τν πως ες ον Ίδαπι ὃς ΗΠ ΓιοροίεπιοεκΗίδή εί » ετδπε γε]αεῖ τεπιεάταπι απο εκΙ] 
σηα]ο {οἰπερατήτ τας τε]ατί Πηίς δες {εάρείο Ιαβοττη ἵη οκἰ]ίο εκαπε]αξοτησ. - 
ΑΠοζιη λύτρον εἴῖ τεάςπαρεῖοπίς ρεατηίηπι ααοὰ Ρίο εαρεηῖς {ο]ΐσης ορ Εοοτς ωρες ο ο. ο ος ουμφοραξ. ἔτος Εξ σλαῤς ἕρ Επλανήδη ϱΥΥΟΥΦ {ο γασασιρ ε[ » ἆοπες αἆ Ώσπς 
Π{μ]οπι ερ {εε,νδῖ ροβΗε Ρεάεπα,ς γἱκῖς, : ς 

γλυκὸ.Ὦ Ἠἶθεπα Ώας ΊαῬοτυπι {εάαειοπᾶ γοζας, α ία πἰη] ε{ξ πεμπάίας αμδαι 
µη σδος οπγεῖ βαρὸ κρεοσόων Φθὲς ἀγαδων. Ὑτοτ οπῖςπι γοτδίς Ῥϊηείος] αια 
οχέαπε βτορῃε 32.04.5.Οἵγπορ. : τ.. : 

Τέρωδίων ἀρχαγέτα. Ἠος εἴε νε 5οβο[.ἴπεεσρτος, Αργείων ὀγεμώμ. Ναπι ΓΙΥΗΤΗΙ . ὃ Ἄγαις τερπαυής. ΕΕ αὐτεπι ἀοεῖ, Ώος, Ρίο ἀρχιγέτρ. ος ο 
μόλωγ.)οσ.ΡτΟ μήλων )μ4π( παπα απζςπα ρώλον Ῥτορτϊὲ Ποηχβεαϊ οπεπιλῖς 

ἕαπιέῃ ρτο Ρεεμάε απαιῖς ΠηίεΗς. ους πιρδεοτὶ δε (ενίβεασί {οἶεαΕ, κφωκίεσα - 
Ῥομπα ἀζάτητ ἑορη) κίοσης µρτέλουσα, Ἑορτὴ 8πζεπα γοςαίης λᾶς πεµσὲ αὐία [αεπί- 
θησε {η [μάϊςπβασ πο οε]εβτατι αρραῖαεα, οσα : 



σι 
ο 

τμ ο{μ,εἶὖπι 1δἱ πιοτεμις εβετ, ποάυπα τεεα]εταηε - εἶαιμε {4Π6ΑΠΙ εἶῃ5 ςΟἩ- 

[42 ΟΡΙΝΜΌΑΕ]Ι | 
ὢ αρίσις. Ἠ ος εἴξ κρίως ἔπ᾽ ἀθῶσι.Τηεε][σῖε ουεεπι Τ[ερο]εμιία. Ναπι πε Πταηα 

εἶδῆς αἀπετβις Ττοίαπι Οταεἰς,εὸ εαπι ΕΚ λοάής ρτοξεξευς εἴῖ Τιερο]επιη».Ον- 

ἁῑτοτί εεπιρίαπι εοπἀϊάοτιηε,δε εε[εὗσίεχεεπι αππίπες(ααπη,πἰπήτησα Τ]ερο- 

Ἱεμιῖος Ἱπάος ΑΡΑ απίοις «οτοπα Εκ Ροριο αἶδα ἵπ ρταπαϊᾶ ἁσδατας, 

τῶν. ος εἰξ ὦν τν) τἉηπολεμίων αγώνων αὔγεσι οὲς ἐφεφανάνη, Απποτας αυτ 5ε]οί, 

Ῥιμάατατη ἐποοπαί] σασί Ἱπάος 5ο {αεγος αἆ ΤΠερο]επαυπι εσβης{εστε)οΙΗ ςς-- 

Ιερταῦαπειτ ὰ ριετῖς υἰπίσμε γἰεεβπιο αµαττο ἀῑε τηεπῇς Οοτρίαϊ » ος εξ 

ερεειῦσῖς.Οατετήπι ὰς οὗ {οιμαπάς ἔπαίοῶς αἆ Ιαιάςς Ώϊασοτα {απιρτας ἃ 

γατῇς «νατίοσαπα εετταύπσα γὶάοτης, Περο]επαῖοτασα, Πε ππποσάπα, Νεππθο- 

{1πα, ὃς Αττιςοίυπι. 

γεµέα τεἨος εβ ὀγεμίᾳ ἥκίῳ αλλίω ἔπ᾽ ἄλλη ἐθω.λπαίταπα Ὀἱς ΥΙΟ Έποῃ ες 1Π- 

εετηα][]ουίεά τεροστατα ρτίππα γἱέζοσῖα» ρτοχίαιὲ εεῖαπι {οαιεηεῖ εετταπηίπε «ο-- 

τοπα5α εβ αἄεριμ». 

ὲ χράφααις ὢ Αι ως. Ῥε {γπεςάοεπεη Αἴπεπας ρτο ἔοτα Αεείζα {ππιε ντα 

{ο ἐν πεσρώδει, καὶ κωταξήρω ΑΠικ. Ν Ὀἱ εεἱεβταβαπτις Ραπαϊμεπεα,Ηειαε]εα ΣΕ- 

]επβαῖα, δε Ῥοπε[ιεηῖα:(αᾶ οπιηῖα {οτε γίοῖς Ἠασοία»» Παυίάεπι πισαἱ Ριηάα- -- 

της. οτε ἀετεσπαίβας. 

σα ρὔβεασε. 

1ρίασι αποαπε υᾶοτετα. 
ποπῖς {ευταπα ἀῑπά ατεᾶτα 
αποά ρτο Ταποπῖοσαήι ν1-- 
ἐξοτία αεεερῖ. Ἀοπεταπε 
ετίαπι Ίγεεα απα 1ο Άτσα-- 
ἆῑα,Τοἶσα δὲ Ηετευ]εα απ 
Τλεδίς, Ἱεσιεπιάσας βαο- 
εἴοτάπα εετίαπαΙΏα:6σβεαςσεα 
ους 1 Αεσίπα,δς Τεοσς- 
πῖα αὐς 1η Ῥεΐ]επα ἀεπῖεῖς. 
Ἐππ[άέαιαπε οπππίππι ἔες- 
απεπεῖΏπιὲ αρπἆ Μεσατξ- 
ἃς :Ἱαριάεῖς εοἶαπιπις οἳ 
οτεῦτας γἁοτσίας ε[ετπ[ου]- 
τάπι ποπηεῃ., -Οατετάπι ὃ 

Ἱπρίτος Ρατεσ οί Πωῖππιταο 
Αταδγ ή) σοδεις Ἐ ποά] γετ- 

ἅλπορ. κὠλ., (9 
. 

π 5» . »ν 
ο,τ « Ἀργε χαλχος. ε. 

γω µη, τά τ ὃν Αριαδία 
πρ ον Θ λεν η .. ἔρρα αι Ὀμξαις» αγωνες 
55 ΄ 

π΄ Θγοιοι ῬΒοώπο. 

Άθγψα, Πελλανα τε γΙκῶΙ- 
» ον ΄ 

ϐ) εξάκις. ὧν Μεγαρει- 
΄ 3 3 2” ο. 

στ 5χ ΕΤΕΕΟΥ λιγα 

περ γώ- 

ποίσν Απαβυειά 
το’ ’ ο ο 

μεθεων, πα ὸὶ υμ)ου 
τρ ῃ 

πεθμοή, ΌὈλυμπιογίκαν 

- δ. τν κ τα 
ᾖαφος έχει λό2ρΥ. ὃν ὦ Ζευ πα- 

αμαφεασ». 

ΕΣ ζεοά ἆατατ 4” 
σύ ες ποΜΙΣ ΕΠΟ ΑΥΤ 
εαάϊαρο ορεγα ὁ ΤΗ- 
γη . εργΓαΗΠάφΗέ 
Ιεφίείηα ῬσοΓίά 2 Αέ- 
σιμα» ΡεΙρπέφεο νΗ- 
νεο (2νιεό αμα 
λάεσαγα Πο μιά τά” 

Ρίάεις- ολες ἠαθεξ 
εα/αμ/η».εά ὁ Ι4ΡΙΣΕΓ 

Φ456Υ παπί Ατά- 

ὑγγή ἀοηηίμαμ, 
τα ΕΥΤΗΜΙ {εσεῦ» ο” 

{γπηριογήρῆμε γάτο. 
εεο,ετεέτα ΠΡΙ ἔαταα ἀοπεϊπατίς, πλεο εαππη]αί επεοπαία(ηςο Ἰνοποσεπα ςορβεσμήαθε 
ααὶ γιδοπαπα Οὐγπιρίςαπα «βαἀερτας. 

τν 

σ, ᾖ ὢ Άρα Αἴαταπι νὶδχοματι ροισιιὸ ἵδ ας] 5 Αργε:, Όσα νΙόοΓαΓΙπῃ σωαδροισμὸ». Ἀτοὶς ας 1ρ/ΗΠ1 
εφ. Εδε σεν. ὃν 5 Μ΄ 5 αν β 

-ε[ς ἕν ἑκατομβαέῳ ἀ)ὼρι ἀασὶς Χαλκ ἁντῷ φέδοται. Άτσις «ε]εὈτίτας ΓΑΙ 

Μο βραη 
πομίοβοξ 

Ταποβ15. 

Ἠα: ἵποτα Ταποπία,γε] Ἡεεαξοπιραα γοεαδαπτης : αιδᾶ. σοπταπα Ῥομς» ος 
ἀπιοιο]ατέπεας Βισαήσπα εταῖ {συέιῖπα «τευπῃ, ὃς ἸηγτεῃΏςα οΟΣΟΠ8. Πας απις- 



... } 

οιτπτνν ο, Ε τῃ. τ.. 
επῖε Ατεζησις» ἵπ σπίθα» Ίες εταξ Τε ἀπιπιο]ατί Ῥομιες ρὲί ἀχαΐτα εἰαίοας οπιιῇ- 

δις ἁηήΌπετεπεας. ώς. 

πά τ΄ ὁν Αρκαδία. ἵπ Ασζα τα εταπε Έσεαα»ς οξία, Α]εσα,ρτεεῖραα ἵαππεῃ 1 - 

εαα ἀΕγεᾶονε {πίστα Ία Έψεαί Του19 Ποποτεπι, νδί ΦΊεα Άτπια εταὮτ 16ο - 

εἶα Ῥταπαίηπη. ἔργα απτεπα ΊπΏσε εἶπα Όγνω µη.δὲ {πιε ρτο [πάϊς. 
καὶ Θήβας. ΤἱιοῬῖς εεἰεσταραΏτας Τοίαα.δε ἨΠετεμ]εαιρταπή πι εεαπε «τες 

τάρας. - 

Ῥριώποι. Ῥ]ατα Ώηπιετο {οσᾳμΐεασο ααία εοπαρ]ητες ετᾶηξ 1πά1 1 Ῥσροείο,ἵη 

ος ν{εῖς Ῥ]ασοτας. Ἑταπτ{α Ότορο Απυρηϊαταϊ ο1Ώ 1ευα θα. Ἱπορποπῇ τα 

Ῥ]οταῖς Εἰευεπετόρία Τπείρης Ἑσοτίά!]. ον. 

Αῄυα. Ιπ Αεσῖπα Ἱπία]α» Αεασεα Δεᾶαςο Ώπετα «ε[εθταραπσεατ. απ Ῥε[επα 

ΤΠεοκεπ]ανεῖ Πειπιαφ:ετάταµε ρταπήαπα ολίαπα. 

ὦ Μβάροια. 1 Μερατὶς οπιπίαπα Εεαπεπεϊθνπὲ νἰςῖε Ώΐοροτας : ἴβαπιεητό 

οξ,συοά πα] σας ποπηςη {τεσπα ὴς τερεσίτητ εοἰηπιπίς αά{εείῖρευπα αυὰπα Τία- 

σοτᾷ. Μοςῖς επί εσας νἰότοταπα ποπαίπα εοὐηπιπῆς Ιπήμ]ρετε. 

λιδίνα φᾷφος.Ὦος.ρτο «ΟΠΗ» λΙΣΥΣ ηφος : ὃς πω οήλίω Ὠϊς γετρῖς Ἰπτε]]ίσις, 

επῖ νἰέχοσὶς ποπαεη ες Ιαάϊσαπα {αβταρι]ς Ππϊάεδατως, ἔτερον λόρον Ώος εΏ ἕτερον 

ἔνομα, νΨπάξεῖπι θμέεπα οομβιπεής Ώ]ς σος. ο ο 

ο) ὢ Ζεῦ: Ἐρμορης «οπίπεηδ ἐυχίω.Ο ποὰ Ίεσαπεπεες {η Πἡς Οάῑς {αείεσιχ- 

τἶχος.Τοπεπα αὔσετα ῥαΣ7611 αρρε[ῖαῖ ὰ Ρεπεμο]επεῖα ετσα γΙπεηεῖα:δς ἃ ἀἰρηίτα-- 

οἵπαπα ἀῑεῖεασ,αμση ῥάσετ,ασζ πε ΒοπΙΜΜήη γε. Γεϊριϊε1ρᾷ ἁοπάπίαπη γότοισ, τα 
ἆπσα Αεαβγτή αυ Πποῦς εἴεΏποά1,ὰ απο Πηρίτες αιά πε εοὕ της, αἀῑέτας εβ Α-. 

αὈγιήας » οπεµοτε ΦεερΏαΠΟ. ΕΕ δε οἱαίἵα Αταθγτίοη, νε εαάτε Τ πώς Ἱα 

ςεἶιοίή».ἴα Ιἱο αμίεπι ἢλοάίο Αταζγήο ἀῑεῖε δεβοµαβες» εβε Ῥοιες αῃεας, 
ους παυίά αὈήπκά Πατ Παείπο ποαρίαης. 

ἥμα. Ὀτοροβείο ερ]]οξίοντ Ρ]αςἰάὲ αἀπήίείας Ώος οασπεμ,δς Ὀίασοσα Οἴνπι- 
οηῖει σος τὸ σα 

Ῥϊοπάςί εὔτατα βεσας. ὅμοε σε9μον θΡΡε[ίαε ἐρίηπι Ώγππαμπι » απο Ρτο πιότε δε 

Ἱεσίεπιὲ αμα εστεσίασι υπ απα. 

ἔπωφ.κώλ.1γ. εετάορασς, 

πρ αρ 9 ο πρὸ 5 Ξ ας 

ὠοες ο πος ανν Ψ{ΥΗ/Η)ΡΗςΙΙάΣΗ γΗ-- 
ρα γ ορ β τος 5 ἔνέρυτα. ὅἷοοι τε ὁ αιδοίαν 4φ 2101. η: ἀάημε 

εν ο) γεπργαράση στα- 

δε γ]τεατῖς ἱαηά-σιεχ ρᾳ-- 
αἶατα παξας. Ὀα επἶαπα 
εἰάεπι Ὀϊασοσα,ντ επι εἷ- 
τος ἵππῃ εχεετὶ τεπετεαΏ!Ης 
ἀρίαπι, ποπϊάεπι αἲ {πάατία 
θεεπαως , τεέτσπι ΤαβΙάας 
ττατηΐτεπα ελ]σαι ὃτ πας. 
Τόαπε Απσας π],απὶ «οπῃ- 
Ῥετιῦσι Ίαδες, απὸπι ρτα- 
εἶατὶς πιοπ]ᾶῖς τεέτῶ ῥτο- 
Ῥοσύπι εἶας πιαϊοταπα πλεῃ - 
ἽἜες Ἱρίαπι αά ναστατῖς αήτα 
απητατίοπεση Ἰποιτατίης, πε 
ΣεΏςεας Ὀιασοτατα ποδίε 

ὰ 55 ω 9 χο ξ 

κά ποτ ασων.) ποτ ξει- 

γῶγ.επεὶ ὕβειος ἔχθῥαρ 
ον Ένδυσόρει. ϐε 

ς κ΄ ε νε ΄ 
σαφα εδεις απε ο; ποτε- 

ρῶν 
ας Α ϕ 3 ” 

09ο, Φεέγες εξ ἀγαδων 
» ἀ - 
Ελξοῖον 5 ὐ κρυπιε κοὶ- 

γον 
αν ας 2 

ασε. απ Ἕσλλια- 

3 

σ1ή 2 μη, ὁ αὖ 
ὑορείδιρ:ζαία 16 
ὑάσιρο γι Τεῦὰ 
πεί. Οε27ὸ Γεεηςν 
ον σπα εἰ ῥ427Η72 - 

βα 1μοηέρο ΡΤΟΡΟΥΗΩ 
γα ΙμαδαΠΕΗγπρος- 
Ομ ΛΙΠΗ ΡαβΙμα 
σεν ὁ αμα, 



ή Ιοᾳυΐεως ροξτα. 

νο 3/, ά ὦ, κο ες «Δεν Σ μέρη ἄλλοτε αηπρ{εὰ εείσται, ὦ μιᾷ µοέρᾳ αξόγου , ἄλλοτ' ἀλλόα, φαθύοσοισν αὐθαῖ 

«Ώε πας σποπαε ν]άε 2.απβιορΏ.Οά.,Οἶσπι. ῥοοὶ ὃ. δ ς ε- 

πε ο υινρα πα. 
ποιίπιατε οιηπίρας σεΏΠδ γάχτος, Ερατδα) τει σὺ λαεί- ἘγΑΡΙΙ4ΥΜΑΣΟΜΗΗ σ): 

ἀποσσεἍ (αἱήαπαᾶς, ὅταν ο τεοσγέχει ή. Ἠαόε ὁ α 
Ἐταήάϊς απ ἀεεῖς ἃ Οτ4- ο ο ος λος ο 

Ἑήρασεερεταης. (ατεήα” - δες σα. 1 

εὔστα ἵᾳ ντὺδς ἙΠοάίοτααι Ὁ «8 µοιρᾷ χο γ14 444671 ῥάΥΡε 2Εῇη. 

βάα εοπαϊαῖα αἆ γοἱπρία- ἀλλοτ ἀλλοῖαι Φαβύοσιση αὖ- Ρο αἰλὰν ανα Ἡ- 

τοπι ἔζ τεετεαίοπεπα εε]ε- (αι. σγήπε «μγα, : 

Ώταπταςγετάτη γπα εαἀόπα- 
αἲς ἀῑεί ποτ, οτειήσπετξροσα,τετάπι βατας ὃς εὔά πο (α ὔπᾶς πιπτατατ τα Υτ απο ἵπεοπι- 

πιοάππη πιοδὸ ασςἰάτρποχ ἵπ πιε]έᾳς γετά ρο(τ,δε «οπῖτὰ. 

αἴφεά τε. «απΐα εως Ρεταῖ ὰ Τοιε νε Ώΐαροαπα Άοποτε Ρτοίεαπατιτ:αμία ρᾳ- 

Εί]σευ 1π Οὐπαιρής Ρταιαἰαῖτ ἀεετα) Ὦ οΓ.ρτΟ «ΟΠΙΠΙ. ἀρετω. ο. 

αἴδοι τε.Ἠ ος ε[ξ ὁύφου ἀιπῷ χάριτος αἰδεσίμον τολὔγιχβ) παρὰ Ἡ σολ” » ὃ παρα Ἱ ἔ- 

νογ.Ώς γοςς οίῶν γίάε Ὁὰ,τ.Εροά.2.1Π πας «ρ2ξιν οίκον φδοι.Ροττὸ ἀἱεετιαιεξ 

Ρεεϊεῖοπίς: εαρµεῖ: πἰπασαπη γε ευσα οἰμήδιις {μΐ5 ταπα εκεςτ]5 {πε στατις ὃς αξ- 

εερτις,εοτήπισυς Ὀεπεμο]επεία ροξίατης. ποτὶ Ώοτ.ρτο σε»ς, 

ἀπεὶ ὕβειος,Οαμΐα εωχ ἀερεαερειίοπεπι εοΏσεάετε. Οία Ώίασοτας Παμε 

τεδξαπα Ίτος ἱπστεάϊεωσ: λος ε[ε,τεόἕξις ὃσ ἵαης ε{ῖ.Ετεπίπι Πας ἹμΗεία ἀείει- 

Ῥεῖο Ρετίεας ὰ εοπετασίο»α παπα αῑεῖε γλάη ὑήμγία η/ΥΑΥΙΑΤΗ τε Σεπε;.ΕβαΒε 

Ξνδυπορεῖν ὁφόνντοιχατ ἐυδείαν «ο ὄνεδεα, 
σάφα οεὶς. Γεςπίις Ώας ηποσιε αἆ Τομεπι ἀῑςὶ ρυσας. 9εά θεμοίίαβῖε» δε 

ειπα εο Γεοπίςετς ὃτ Ατοθίης αροβτορξεη Ροξτα αἆ {εἰρίισι Ες ασποίοιπἒ. 
α-ἆ. σερώς 2ο ἄτινα ἁμτῷ , αἱ τῶν ἀγανῶ ἂν πατέρων ἐεσαὸ Φρέγες ἔξεχελσμῴδεω κ : 

εηγοσ η ἔα χρυξίώα, δ)ώςσελοΥ λ) ἐγδοέον ́  νος πο τῇ» Καλλίωακτος,ἁμα ταῖς Ὦ Εραπθῶν ο. 

φάει. Οπὸὰ { ε[εερο[τορ]ε Ριπάατι αά {ε 1ρίαπι, ἀηπσιιθαήα οἵὲ {επτοηεῖα : 

Ῥοβτο ρυπέτο 4Ώέε σάφα ὃς αΏτὸ ο) χρύσε,«ὔπιατε.Ροττὸ Πᾶς ποταπάα ἴαις Ρία- 
Φοτᾶ ὰ πιαΙοτίοις » ο νρή δε {απέξί εταπε,ρ]ὸ απηέτέαιε Ώίασοταπι ΠΙΟΠΕ- 

Ῥαπτ,νε νίτεασῖς γῖαπα τεύχαπι σαἶκατες. Ὁ 
Καλλιαακτος.( αΗΐαπας δὲ Ετατίάα ἔπετηητ ος ππαϊοΓῖοιις Ώ]ασοσς.ΑΕαἳε ας 

Ἑτλειάα Ῥίασοτα Ρτοβεπίτοσς εἰμίάεπα ποπηϊπὶς εΏριις ἘΠοάϊ ει. Ἐῑαιει 
Εεπῖτ.Ώοτ.ρτο Εερπδῶν, δι. χαρίτεοσν Το. δε Ροῦτ. ἆατ. ρτο χάεισυ.Ῥες ΟΑΕΔ 
ο ει καίνε αμαπιιής αἰίαπι νίτειεο πα ὰ Οταεῄραςσε 

Ἡ οπιηία τορπνα καὶ γλυκέα ρτοςοἁαητ:εἱ συφὸς ντ 14. Οὰ. πϊης Ἡς 

ἔχει δαλία. Γε]εῦτας βηξάπι Ἐ Ποάϊοτια εοπήαία, Ί]]α αυἰάεπα {εβα εοξί- 
απο οἰπίταα εοπιππηΏΊα,αἆ τεετεαείοποπα πβήτητα : {οὰ αμα: ἴτα {ε ΠαΡεβΗΕ» ον 

απσυα πιο] ο ία ρτ: ρέει γάτίαπα τοτιηπα πληταΡή Πεατσπῃ Ρετέυτρεπες» πα υϊάεαε 
ν. Βοαιαἵε αἨὸς ατα: ἵη ἁῑπετβγπι Φρίταπε, Αάπιοπος αἩτεπα ς«ο[αβενδες 
ἀῑσῖ,αααῇ αμα ἁ ατα Παοττήῖτε, εααπήτο ίριηις Ῥϊασοια Ιαεῖτῖα ἀπεοιεπείξ. 

Όσα (επτεπεῖα γἱόζοσεπῃ εοΏ{οἵαευξ]γε ααηηῖς Ώπης αἀιοτβ ιά Ίαπα Πί εχ-' 

Ρετευςηε[ίοτα ἕαπηεα ροῇεα ἔοτε ἴρεεοτ, Παιϊάεπῃ ποπ {ο ή ῥωπευλ. πῶς 1 

νήὺ " 

ο  ν ο ΜΗ. 

5. 

ος. 

"ὦ δε µά ος ειν μιᾷ ώρᾳ Εεοχεῖτε λεότω τὰ αρώματα αλλοτε ἄλλως ὣαπδεο. 

ο 



ΟΙΥΜΡ ΟΡΕΥΙΗ. τάς 
ο ο ο Α κα ρ να / Δ / 5 3 ο 2 -Ἡ οριώσή ἄλλοτεαἄλλαι µΕταβολαιὴ εἰ συµβέβηχε λυπιρο» 2 ταχέως ἀπὸ τὸ κρεζΠον σρασή-. 
σετω.ομπαρῖᾶ απζοπι ε{ῖ πιεταρβοτα ὰ γοπεῖς αιή {πδ]πὰς πιπταπεας. 
δλαβύοσοιση. νΕΕΌΙΠι σλαβνοω Ροξε,εβ Ρτο ὀεμάο.Μαρπ.Ἐτγπη. αἰθόοσει,ὁὶ αἰαι- 

Βόοσε {πτεγρεετατις ῥίτερρσλεοφέρεβαι, ἀπὸ ὃ αἰθέαι ἐγαλίας κορώνηε. Ἰάετι αλασείει, 
α)αχμεύννε Ειήρ.Ττοβὰ,νετί.244. αλαιδύκτερ ολόχα, αήηηιάηο νεὶ Γασρῃ ασρη/[ατη 
4ζ1141ρ.5ἱς αὐτεπι Εοτπιατί γἱάθεις αἴδωρτὸ χαίω,κο λάμπω,Ώίπο αθύω , ΕΙΤΏ αἰδύσ-. 
σω. (οπιροΏεμπα φαιδύοω Ὠὶς {απαίκατ Ρτο μᾷ' µηόλης καὶ σροδ ρα: ὁρμῆς θέρομα.. 
γιάε νυίσαιτα 1.εχίςα, σον σε 

| Χὶ κ κκ 

ο ο να ννας 
ων πα ὖς 

ΑΑΚΙΜΕΔΟΝΤΙ ΤΑΛΑΙ- ΑΓΟΙΜΕΡΟΝΤΙ ΡΑΙΓΛΕ- 
«), καὶ Τιμωσθόει παλι») Βτίτα,δε Τιπιοβλεπί ραία-- 

Μελησίᾳ ἀλείπηη. : Επί», δε Με]ε[ε 
υπόχοΠ. 

ΕΙΔΟΣ Ἠ, ο Ὁ ΕἘ ΥτΤΙ. 

ΑΒΟόΥΜΕΝΤΝΥΜ. « 

Ἡ) Να ᾧμοά ἱληε  [άε[ία ος ῥαγίεεος ἀεαίῥατ, Άίοη επέγε 
απο. [ο ἔγες [η] «υπο ϱΏτο//ο εοιρ]οέἩ γη, Ίαετες 

ὦμος.«ΠΙοΙπλεάοεεηη φὲ ἡη Οὐγηρής, Ἰ Ἠποββεπεο ο ἡπ 
Λ]επιεί [μέία εοάεηι ΕΕΠΕΡΟΥΕ ὉΙΕΕΤΗΩΥ. ἍῬγαίεγεα Α{ε[εβα 
υηέ]ογεγη εογάγηφ ο ΡΥΦεερίογεΡΗ, ΦΜΕ7η ο [οἱ ἃ ῥτ]μακα πυἱέξογής αμάαε, /εά οί εείαη αἄ[εγήῥέΣ φαν εἶεε ί/εὐρμΙέγε- 
ΡογίάγΗη:. 

΄ 3 ΄ ΄ παράθρασν. εροφὴ α. χώλ.θ. µεταφραση.. κ : τα ο : κ λε, : Ο Εἰάῑς πιεττορο]ϊ Ο- Ματερ ὦ λευσοσεφαίΩγ ΟἨ142Ες γε εὐ-. 
ἔνπηρια. 0πς εστεσίις εκ Γρήρηα/1ῇ ϱ6γ-- οἸεαβεο εοτοπας ρτᾶ αξθλων Ολυμπία, «φοπώ αερ]ρησΙΗ 66 

τος Ὄθηι , 5 ϱ 3) : - τι : ἓω. 
Ῥος Οἰγπορίεοτααι εεστα- «πο ἀλαβείρε, ἵνα ματς αἲ- Σ2µµΗΗ ΟΥΥ2ΗΡ . ταίαυπι γἱξτοτϊρης:α"ααις θες 21 νέας». Έτ 



146 : ΡΙΝΟΑ ΚΕΙ 
ες ἀοπήίπα γοσῖταᾶς, αραιά ἐμπύρομς τεκμωρέμδμοι παρ Ύ45εἱ γι μή ἵπερηβε τν ο ο λ : 

νο ο παν Ὃν τι : ο. ». ϱὦ Ἡ 6011πέ πιεΏΕί ; 
1ουίς Ἰπεϊάαπι νε]όχαας ος. ακαα σος πα. { . - τν Ἴρηας 

Ε]ππεη τοταιιοβείς,ρεσοετ- θἱ Πν 8λ9 λο22Υ ἀννρωππων γεἰοὤσεν [ηηήηάησή, 

τας εοπῖεέεατας πιξτεΙΏ εχ- πει σεαπι ἠαῦραξ γΩΣ10- 

ας ταἱοπεπιβτ]α-  μμιορδόων μεγάλάν 1071 ᾖ0ΠΗΗΗΗ ΦΗ21ΡΗ- 
1ΤΗΤ οπῃ ᾱ- 2 ν ο. . . ων ἆ 

ο δει τομής ωυπη,οαα πιᾶ- ατα) θυμῷ λαβεϊν, Σ1η1άςΠΑΤΗ ΙΥΙΗ- 
σπᾶ τας ριαεοπίππιεχ σα, 3 , κ. ον ολ 

τῶν 3 κόχθωγ ἄμπνοαῦ, 2271 4ΠΗΠΟ εὐπ/[έᾳΗ: ὃ 
Οἰυπιρίεα γίθοτία εοπίο- 
ααἲ εαρῖμης,δε Ρο Ίροσες 
τείρίτατε» ἕς οἩο ας τταποΗ ἶτατε Ετα]. 

Αλκιμέῶνπ. Οπατῖευς 4παε ττες Υπο Ἀγπαπο ας οοπαρ]εχης. Ἐατίο πας εἴε 

Ροτείξ » αία ἔταττες Εετυπερτίοτες ἆμο : ΡΙᾶεερῖος Η{οτπα » τετεως : ἀείπάε 

εοππµπεπι Παῦπετηπε ραττίααν : Ρίτετεα εοάεπα ἵεπροτε γίεεταπτ,απαπσιᾶ 

Ιαῥογ1ῤης Π4δεη Τε(ΡΙΥΑΣΙΦΗΕΙΗ, 

ἁῑποτίο ἵπ ἱοςο οεσεάπαίΏυπη :ταπάςτη μία Εοττὸ πο ΠαὈιῖς ἀξιολόγρις ὤφοθμας 

οπιρίαπα {αεί ατσυπηεηίυα αιοά ἆθ Ππσι 5 εβπετες. Μετὺπι οπιΏίήπω οθττ- 

πια τατῖο,α ία {ς ρ]αειήε ροξσα.. ΑλκιμίδωννΙπουῖς ΑτεζμσιιΟπιΕΗ Παδρει ἀειτα 

τοδοσί5,Ώαπι ἀλκὴ εἴχ γοὐμγ δε μλοὸς (γή. Ν οτὺπα εστατε νἱάετατ,π]ῇ ἑασ]αῖ νε μῇ- 

ους [γΠίο]ε 1ω εοπαροῄτο ρατίασυτ.[ἀεὸ πια]ῖπι ὰ µέδων Ραττιαρίο νετΏ] µέσω νεὶ 

µεδέω ΤεςονΗηῥεγονεΜΤο»δτ ἀλκλ τοῦνγ ἀεάμςετε.Ἡ1 ἆμο ἔταττες Ογπιρίαάς οἆο- 

σεβπια γιοεγαπε,νίεταιε Ραἱαβτα, : 

Μελκόήφ ἀλείσῆη. Ἠωπο αἴοαιας ΕΗἱ ΠΕ πογκρατιασὴν ἁῑεῖε Φεἶιο]ια[ϊες.9εὰ Εἲς ᾱ- 
λέσηε ἁμηταχαϊ ἁῑςίτας ,. Αἰεϊπιςάοπεῖς ὃς Τιεποβλιεῃῖς Ρτοει] ἀμρίο Ρίαεερ- 

τος.Εωΐεαμςξ ΑΗρεες; (πᾶ ὃς ({αεανοςε η ΕρΗΣ. αἆ Τ.επευ]ᾶ γής (ἄςετο) 
Ρεευ]ατε ποππεη γηέχοτῖς ατΏ[αεατιπα ἵω γπηπα[ο ., ααὶ ποῃ {οἰδπι νησεμᾶξ 

οβ]είο Πααβεῦατηι,{εὰ ΕΥ ΠΠΑΠ] πιασίθετ ετας » οί αιΏ]εεῖς αρι]απάϊ δε εχεῖ- 
εεπά! [ορες ἆαδαι.Η!5 οπιπῖθιι5 γπα Ες Ραττία» (ο ]ίσετ Αοσίηα Ἱη{ω]α. 

μᾶτερ.Ώοτ.ΡΤΟ ρῶτορΕκοσάϊτητ ΡοΓ 4ροβτορῃεῃ αἆ Οἱγπιρίαπανεδεπι {τς 
ΠΠ ΞΕΓ ἀἰείεασ,ααεΆοτε δεβο]ίαβξς, εαπῃ αμὸ κα Εἰῑάϊς εῄετ μησεόπολις» επι 4πὸ 
εετίαππες Ογπιρίευπι ε[οι οπαΠΊυτω «οτί ππηπη. 

λευσιςεφα/ων. ΑΗγεάΡ εγοη», Ίχος «Ε8, εἰεςσηγες ὔν ῥω/όγς αρρεῖῖας» πηρα 

βιεταρΏοτα,αὈ αυτο Ρα βαπιΠπαπο αιετα]ἷο τ γε χενσείν ἆρερδίης αμγεά» μοεξβ, 

Ρ/οὔγα Υοεατυτ αὉ ἨΗοπηςτο,Ἑκροπίτυς χαλλισεφαίων, αὓ οἷεα αμα ἐλαία ΚΦΛΛΙΕΕ- 
ἴθανος ἀῑεῖ [ο]εβαε. 

τι δρ ος ᾱ : 

Εν τι ος γεητας Ο]γπιρῖα Ὡμπεάρατας» σιὸά Ταππϊἆα γαῖε» 

.- κκ. Ὃ ος, Τουής ημπήσις αβ]αι]-άς αὐίοις ν]ὰς (πρεηῖὰς Οέεό. 
να - Ἠ1115 «χροΠαξ ᾳἩοπποάο νετίεαςϊ ἁοπαήπα β: Οὐγπιρία: πἰπασᾷ οῦ 

εεττᾶτη ἔ]]απι κ. ἔκ αι ναῖςς ἔιευτα οοπ/]εἴεβαῃς,ἴνα Ἰι.ς.ὅπευ- : 
παραπερῤρσαι! ος ΕΙ ΤΕΙΕΗΥ λαμαβαλδισι, καὶ ὀππζησεσι ο, σα δὼ ή ἔωπυξων 

ξυρίσιοβτες. εἰ ὁ Ζέιξ ἀῤγικέραωνος ἔγερλζ.ό τς» τέσι µιαθε, σημ : 

ασε» 5 αργικάξαινος Έχει λόλόν γα αἲρὶ τῶν οὐ ὑρώσπων ὁπιουκοωώπο 

«ετίω κπήσασεα πο 3 γίκης ὴ ας τς Ῥρωπων οι ος: 

ζ Ρ τξ 9» Χα ασουδαζ όντων αναπνοίω λαβεν ὃν τῶν «αΤίχΟΥ ΟΥ μο 

ον ες τιν ο το πεεάδαι Ἴσγος » αἰλεμῆης ρε] {εετε. Ἐε 
κο. αρλκέξάιωος , θποά Βε οκ ἀργλίς, Ἆος ϱβ χευχὸς ἂι θε απέλοτε Ἐι- 

ν 

. 

ἴατὴ, αἰθιορδε γείον , ὃς κερπιωὸς [/ή1ςη. Ηοπηςς, Π1. ϐ οσα κοραινὸ 4 



ΟΙΥΜΡ ΟΡΕ ΥΠΙ 1ὰ7 
που Ο πατε ἀργκέρρωνος Παρίεεσ»ό ἀρρν {ει ἀργητα κερρωωὸη ἀφιεὶς (ιὶ {εάν ὂ' 

γείος [Ηηλεη εΠΗΙΓΣ11. 
μαορλνων.ΨοτΌυπα µήομαι εΏ ροξτίο ρτο ζετώ, ὀπιδυμώ, ἀεάπι

είτης ὰ μάθν τηάε 

μοαίω, δε µαίοµα..Ἠ ης αρρατεῖ αεμ]ετας ςοπ/α]εο Ρας
 οχασμ{ο)ροταδίΐσις {αεσῖς 

εετιαπίπα Ίπίτε {οἩσος. 
ἁμπνοαδ. Ὦ οεἱεὲ ρτο ἀμπιοίὼ, δὲ /Υπεορε Ρτο «ῥαπησίω: 0 αὐαπνοὴ Ῥος αξῖ 7ε- 

(ῥίγασίο.ἳαἳ οσα απεστι τε[ριτατίοπε(α νϊτεατί ρετ αρροβτίοπεπι αεεοπι
πιοάας: 

αωύα απά νίσεταης Ογπιριαρροβεεα απίετς,οξίο»δε {εευσίσαςς Ππεαπσυς «γτάο” 

οι Οὐ,τ. ὁ γικῶν Ὦ λοιπον ἀμθὶ βἰοτογ. δύο. 

3 ΄”.- 

παράφρασις. αὐτορ. κώλ. ο : μοφρασθ, 

Εἰοεὶ απτεπι (οἰετγε]οής  αὔεταιὃ σεὶς χάευ ἓν- Ρεβας: Ἡγ α47έή αά 

φοίσητας Δεςοπ(Πππιίππο- σεθέωγ: αὐδρῶν λιταῖς. ζΑΕ1411 ΡΑΟΥΗΗΙ Ῥζ0- 
δα - σεβέωγ αλὸ ϱῶγ : 

- ” ο 31 9 ο 
- . . 

ος κας λα Αλή ὢ Πίσας ἐνδως εϱ εν Άλι ΤΑ. {ρρ/1αΓΙομΙό. 

ον οπκο ες ες -- δεά ὅΡ:(α αγύογ]ό ὄεπε 
εαΠοπαπι ,απάδας ρή]γαῖςς ον ς : β ση : 

τείροα(ἅπα εείππς.Αε ὁΡ]- τουδε κῶμον » Χ) οεφαναθό- ος ας 

{ε πεπγας πα σασι νυχταβί- ρίαν : Α{ρβομηνό με ϱήΗ185 

ρβειμα βτα ραἱελείς 21Ρο- δο.. μέγα Ἡ κλέος 6 ὤτοπα σε[ασίοηεηξ 

τθας τς εαζ- ο αεῖρε.Μαςπᾶ ο) ζμοά 

χπεπ Ἆος 4Πο εσίοπαα ς σον σα 95 η 

ψιεξοσία τος εεἰεῦτο. ὢ 3 σοὺ γερα ἑσσητ - άρει (ΈπαρεΥ θάς4ξ τς 

Μασπατη {απὲ σἱοτίαπιίεαι-  7λάσ πει ΕΜΠ. ΤΟΝ 

Ρετεὂ(εαάτας,ααξ Ώωίρτς- ἄλλα ᾖ ἐπ᾽ ἄλλων βαν ΓεΕΗΥ 1ἴρβγε.Εχ δο- 

το] εἶατης σας ὠγαδῶν πολλαὺ δὲ ὁφδὶ πὸ πεσει αἷα αἱ αὖια 

ΟΦτετὴπι πος οΠΊΠες ελάξ ας τον ; : 
: ος η ξίας. οβεΙ(ζΗ1ΕΗΥ. η σ6- 

οὐτίπσπεδοπα,{εἆ Πας α]α Θεᾶς ὄνωερέίαι δς ᾖ Ξ τῷ 

τω τε ρτα βίας: εὗτα παπ]εα, {με {ης να [α ιέασο εἰ. ή5. 

γαήύσηας Επι νία πιοάφιις απἴρᾶς Έπος ἁῑήπις Σα Πείτατοση
 ἱπωρεσητ. 

οὔγοπω. Ῥοξε.Ρτο αἰύετω ὰ Υετθο Ροξε. αὔνω Ρευ/οἱοορτο αλύω. Ἠ]αά είπα Ἡτ ας 

αὖω σεπιήπατογ. Ἠος αὓ εοάσπι αἀάϊτο ὃς Ιπίεττο ν. Ῥοττὸ πος νυῖς ἀιεςτς. 

φνεται 3 πώ Ἡ Διδε βουλίω εἰς χάεεν τῶν µαδτείαν μαρτευομλύων φαγορωθίώαι λιπῶς μῦ- 

πέον ἀὐτε,ἐυσεβέωγ ᾖὲ α)δρῶ. (σποπιε εἴΦο εβ οαἵα Ρίοτηπι 
Ῥτεςες ὰ Έλεο εκαµά{ 

εταΚ(ε,[ητε]Ηρῖε ουτεπι Ιαπἆας γατες απ! Ρὴ5 Ῥτεσίθις οταεπίατα εσας » 1 

1λαά εοπ{α]επεῖπα σεαξίσπι«ο]ς 1]ος οδΐεει ἱαμάας ὰ ρίετατε ετρα Ώευτη. 

ν΄ ὢ Πίσας.Ρο[ πγρετραεοβ,ρτοροβσίοβεα τερειῖτ, ὃς βροβτορΏςη αἆ 1ο- 

επι εετεαταἰηίθ,αὔεπα αητὲ Οψπηρίαπιρπαης Ῥήατα: αΏτὸ πηῖζεπι χευσοςεφαΡῶὈ 

εξθλωνρηῖῖς Έ9ΦεΥΦδ ε2ν ἄλσος ἀῑεῖτ:α μία {ος οἰεαΏτῖς βής εβεις, ία; Του1 {αοτῖς.οις 

ουτσπι Οε 4. Οἶγπιρ.ροβ Βγρειβατοη σεάϊεῃς αἆ Ρτοροβεἰοπεπνείεας νους 

᾽δμὰ, φροφ.ι.εοἷο ἀεείπιο. Πίσας αἨτεπι σεπῖε.Έ)οσ,ρτο ίση
ς. Ἐδάεια Οἆα δε Ώτο- 

Ῥ]ά τονδε κόμου νἱήπιο «οἱο ἀῑσιε,νπὰε ρεΏῖεο εχροβτίοπεπα. ρε ο οἳ 

εελαναφοοία» Ίχος εξ τίὼ ὦ εεφαΐοις αἰακόρυέν. [άσε ἂε {πο ΕΠΟΟΙΠΙΟ πες ἰΗσίς» 

αιιο εοἶεῦτας εοτοπα(η ὰ γἰᾶοτε ραττᾶ.{ς ατετᾶση ἵη Ρας Ροτεῖὲ εοπιτα ή ῥτο- 

Ροβίο»Ο ση οὐγπαρία, ὁ Ρέα /αρίσεσκα[ο θμπεβγΡΗΗΑΣ. 
μ 9 πα 



145 Ρεν Αικα 

μµέψι πκλέος, Ἠος εΏ µεγάλο τς οδέα 9η) ὀμενῳ αὐδρώσῳ ὁ πνὶ ἀλολοιδήσῃ κ σἳ 

πμὴ λαμπεὰ. Ἐῑὶ απεεπα 6ποῖπε ἀεάμόχα αΌ 1ρίο εειταπηπἰς Ίοςο. μπω οε]ο- 

ἐς ποιός {ΕΕΣ Φε ΕΜΜ ΡΥΑΤΗΗΗΗ {ΕΙΗΣΗ7. γέεας Υοςαῖ εοἵοπασα οἩς 

γίάοςί ἁαὈασας. - 

ἄλλα εἲ- Ἐπ᾽ ἆλλοι Ίος εξ ε πρώτες ταυτὰἔλεισν ἀγαδνὸ, ἁἡ᾽ ἄλλος ἄλλο. Ομ! {επτεῃ- 

εἷα οεεαβόπεαι ἀοώῖς,αμοά Αἱαἰπιεάοη απίἀεπι Οἶγπαρία, ἨΠπποῆιεμς» αΠτςπη. 

Άεπιεα ἀεισῖς.Ο παἴε ΠΟΠ οπιπία ΥΠ] οοπΏπσυητννπάς Ἠοπιείας ΠΠ. . « 

ΑΛΑ ὅπως ἅα παντα Φωήσεαι ἀυτὸς ἑλέῶτα. 

Άλλῳ ᾧ 1ὸ ἔδωκε Θεὸς πολέμβια Έχω 

Ὅπ Αλλῳ ο ὀρχςωωλέτέρῳ χιδάρίω 3) αωφύλ,δεςο. - 

Ἐάσαι ἀῑσῖς 1. Ἠἀεπιεῖς Ῥιωάατηδρτέχναι οἳ ἔτερω ἔτέραι-δε ϱ.Ο]γπιρ. ἐντὶ }ὸ ἆλλαι ὃ- 

εῶ, ὁδοὶ περαίτεραι.Α1ἱά5 Επα]ες {επεςυτίας γ]άς 1π Οιαά.Εταπηῖ 1Π Ώας Λοη 0Ἠ)- 

ή Ρο Ώμμης ο/Πο8. Όοσν ὅθο, 

ος πολλαὶ σἳ ὁδοὶ ἵνος ε{ξ, ἵπτεγρτείε Ττίς [Πίο πολλα: ὃ Φιάροξρί ἐυωεογία, εἰσὶν 

ὧν ἄλλου ἄλλης 6 τυχεῦ »βοπβοωώτων  Θεῶγ. Ἠἰ5 εοπείπεττ ταΏο ευΓ Όοπα αἰῆς 

α[ια οὐιεπίαπε:πἰπήίσιπι ααία Ώεις γατής πιοάς Ὀεπείαςίε Ποπαπίοις οπιπί- 

Ρις » νηϊ ΠΟΒ ἆαπς οπιῃῖα. «1ιεριπτ Τ{ετὲ οπιΏες ἐνσεαγίαι; {εἆ ποππ]] πᾳς- 

Εὴς Παῦεις ἐυσεαξία,: πα {εοιπάα {γ]]αῦα γοςῖς ἔνωεσγαι Ροβτε εΠς Ιομᾳᾶ, 

σαραφρασς. (ἔσωδ. κὠλ, ἴα, µετάφρασις, 

πος γεβτο Ρτοδατί ρο- δε Ες ας : : : ος ρ ρ Τιμόδενες » ὂμμε ) πλήρωση ΤΗΠΟΙΙΦΕΠΕΣΥ0: α- 
τεβ εχεπιρίο Τ1πποβλεπες. 

Έδαπι ἔαταπι 1οαί σεΠ΄ τᾶ- 

εἶοπῖς απτῃλοσῖ , Ἆαο ατατε 

ἄπποπίᾗ τος α{εεεπάο. δε 

εοποϊΠαπάἆο,ξεεῖς νε έα απῖ- 

ἄεπι νἰίᾶοτία Ἠεπιεοταπι 

εοπέρίευης επα{ετῖς : Αἱςῖ- 

πηεάοη αστεπα 1 Οἱγπρῖα, 

γδ Οτοπίης εἲ «οἷ]ς, Ο- 

Σγπιρῖςρ εετίαπῖΏε εἶατας- 

τα τε Βτεπιαὸ σεβα, νῖτ 

Φοτπιοίας ἔοσπααπα ποτ ἆς- 

2631 ϱὔ εἰ 111 [ο 
10Η σεηΕΥΑΣΊΟΠΦ 4- 

2ῥο715ε ση1άεσι αρμᾶ 
Ἀοποαη} εὔ[ρίο 4 
εἴπε]άοηγεήη Ηὲ αρμά 
δΑΣΗΥΠΙ εο[/εῖα ᾖεει 
ΟὐἨπριογμπο γῶσγε, 

ποτµος 

Ζ]ωὶ νθλίρ,σο ἃ 
5 Ὁ ος Ξ 
εν Νέμεᾳ «ροφαντον, 

΄ 

Αλκιμείδγπα 3) παρ κό λέφω 
 ΗΚΕΥ Ολυμππουίχαν, 
ο ώς 

ζω ο ἐσορῷν καλος, ἔεγῳ 
33 -” : 

πε κτ) εἶσος ελέ2 ο  ΕΕχογ. 
Ξθένεσε  Κρατεω) 

ευ ΄ . 

παλα Φολιήρετων Αἴγγὰν 

πασράν 

Λ6ῤ6Υ » Τε 4711 Π038 

Ίστήαι ἀεείογαη». 

Ἔγλας 2Η. αβεζα 

ἀεεοταπῖς , {εά ξοτηταάΊπε 

εχοταααίε.Ἰππὸ εσίαπι Ἰηέτα 

πιθοτίαπι αάερτας. Αεσίηα 

ραισῖᾳ ΊππιεὮ ἀεεήίαιις αἆ- 

ἀιᾶϊτ , αἃς Ίατη το πα στῖσα 

εοπιπιεπάαδα15 «β , ὃς ορίετπατ]οπε {πβηεῖας Τ 

ρταβαπάβ]αιὲ εοἶμΏί ὃς εχεσοςης, 

3) αν Δ ἔγδα, σωτειρα Διὸς ἔεγίου 
παρεδ ες ἀσχεῖται Ὕόμις. 

Εγα τοπ γοεε βΥο/ΗΜΙ- 

σας. (μπι γ{ΕέΤΕΡ 
-.-- ὦ γεπαῦ γΣρηγεην ΑερΊπαμη βιασγ1απη : Τ0ὲ {27- 

ον ἀάέα 191 ῥο[βΗΓ/ε αλ ἠργ, οο 17Υ Ισ. 

ου α[βἀεπῖς,απαπη 1]! οπηπίπα Βοπηπῦσα 

ροσπε, Ἀροβτορης σα ΤπιοβΒεποπ], (πα Ώοη [οἶὴπη {6 αἆ εις αήίαυε 
οπέετε εποοπηἠηπη»/εὰ εἴἶαπα νττίααε Ρτᾶοεάεηϊοπι {εητοπεῖαπι αρ μςαῖναυυσα 

ο ορια ἰτοσωσα {πα ἨΝεπιοἰς α]εοτμαιίη Ο]γπιρῆς ορε ἁῑμίπα γἱοῖβε εν 1πα 1ο 



| ΟΙ. ΥΜΡ, ΟΡΕ ΥΠ. 4ο 
ὅμμε Ἡ. Ἠοε εἴε, ὑμᾶς ὃ σθισωχειώσω ἑ μοῖρο καὶ τὸ δμμώων τὸ Δύ τῷ 

ὀλυδλίο. Ὡοείοιπι εἲξ ὄμμερτο σρω ἀμα][ί πηππετί ὰ σὺ. δὲ κλάρωσυ. οι. ὃς 

ηερ]εξῖο αΏθπιεπεο Ρτο ὀκλέρωσε, Ὁ Ιαἴπαπα αμῖσσα {οτιςοπατεὶ ρτοίρετὲ σείτα 

« ςαμίαπι εβῖείεητεπι εοπβΗεής. ΝΗ] επῖπι Πωο Ώεο: αιοά ασποίεῖε Πτορᾶε 

3. 1.ΏΥΤΙ. ἐν Θιῶν 1 μηχαναὶ πᾶσαι βεετέαις αὐντῶς. δις. 
Ζω) ωεθλίῳ, ος ο, Πευε ΤεϊςΙπίας εκροπῖς, ὃν σῇ γέότητε , ἐφ᾽ ἡ τιμάται 

"ωέθλιως Ζεὺς, ὧς ἔφορρε ἃ “λωήσεως: γπὰς ὃτ 9ελοιϊαβες ρυτατ Ώας ἀῑσί, αὐ]α Τ]- 

πιοβῄεηες δζΑἱοίπιεάοη 1π ἵππεπεάτς γὶςοταπε.Οαεοτᾶπα βυέθλιος Ζειέγοεατης, 

αυδά {πε ωνήσεως αμπον 6ΕΠΕΥΑΣΙΟΠή5 ΑΗΓΡΟΥΣα1τ 5εβο].[άεο γετὸ παγλοέτέω, βίο 

δώτορα 29η» εἶπα παησυρας Οτρβεις: Ίτετα σπαντο΄Ἀύεθλον αὐχζῶ παῦτων ὃς ρίςτ. ιδ 

{.αχλάθλος, αἲθ. ἓ ρύσε ἐβλόςησε. Ἑτ Τ1δυ]]ας σερµηω Παζ ποπαϊπαμῖτ, 

Άγ επ ατα] Οοηίαη Ώευ ομηία {2η8. 

σ δρ ὢ Νεμέα. αι Τηποβλεπίς ὁ Νεπιεσα νγἱάοιία» ὃς Α]εϊπιεάοι- 

εἰς αῦ Οἰγπιρίασα: απας αρα» {οἰεπηίτατος Τουί θά{οηῖσις, Ἰαπχηοη {ο- 
Ἰὰπι Οἰψπιρία , {6 εεἶαπι Ἀεπιςα βτ 11] {βοτα : ναὰε ἵω Ὀεπιεῖς , ε- 

μιαῖς ὦ) πολυυμλήτῳ Διὸς ἄλσει ἱερίπαις. ὃς αρυὰ αριά Τβεοςς.Τἁγ]. β.Διὸς Νεμέοο 

σπρ ὤλσος. . ας 
Ὁφρόφαγτο κε, Ὥος εἲε » ἐπιφαν) ὶ ἑδοέου ὦ Νεμέῳ πεποµκε. Ώεείῖ αυς- 

«πεπευπα ἵπ δἷκε ἀῑάχό Ρίο ἔδηκε, Κέύιε λόφος Ῥετίρητα σὲ {Πιπίτας ρτο Ο- 
«γπιρία. Ώε]ος εοἰε νίόε συᾶ ἵᾳ {αρεΠοπίδης ἀῑδτα {ππε: ὃς ες Πος ἶοεο ςοἰ- 

Ώρε 5αεητπο ΕΗΠςε {αετυπι,δζ αὉ «ο ποπιεΏ Ο7οηµΗΗ ἁῑδταπα. 

ἑώ ὃ ἔσρών χαλὰς. Αἴῑα ας Αἱεπιεάοπες ὰ Ροπίς «οτροςίς» ἔοσηια αἷ- 
αίτηση, ἆυαπα Απάζοτε]ες Ίπξες αῤετὴς σώματος τεοεπήετ. Ἑόφιε πιασ!ς ἵπ Ώος 
ὦτο εοπηπιεπάατης», απδά {αδδς εαπι ἀεεοταιήε ὃς οσπαΠῖε ». γιάε]οςε {ος- 

΄ εἴταάϊπε δε γιέτοτία : νπάε εἴῖααι τες εἴπς σείζα πιαςίς εταπε «οπ/ρίςια». 
Ἐεεμίτα - 

Ο7α510Υ εξ Ρἱιῶγο νεπιρηφάο (0γρογε ΤΙΣ. 
Ώας ουἵεπα βς εείαπη εἰοα μασ». 3 χαλος ὀφθίθαι, ὁ χτήθιωωε τὸ εἶδος τοῖς ἐς: 
2ρ:5, ες ΕππεῖΏ απζοπα ἀῑχίε κῇὶ εἶδος Ελέγλων Ῥτο κατελέγχων. 5ίε Οἶγπιρίο- 
πίζατα Τπεοεσίεμπα - ]απάαι θΙπιοπίάες Ηδ. 1, Ἐρίρταπι, εν ὀγώναι» ΟΠεΠΕ 
ἁῑςίς. : 

Ἐαλλιοον δν δὲ ἀθλεν ο ἑ χείθενα µορφής, 
Ῥ]ωη τες Αποσμιςς ὰ ἔοστηα ἱαπάρτως Νεπη, Ο. 2.ερ.Σ, 

ἐξένεπε. Ὥος ε[λανεκήρυξε πέω Αἴγιαν τίὼ γαυτκίω πάλη γικάσα». Οπάδας. γετοῖς 
ο{έεεηάϊε αποπαπα ορετε {οΥπΠᾶπι εοἴροσίςποῦ ἀεάεεοτασίε» γ]ἑτοτία πῖπαϊ» 

{ηπι» ους οτροσ!ς νιτες, απἰπῄουε πιαρηϊεμάϊπεπι ροβυἱερας. Ουα νίέτο- 
αἷα εείαπη {οἶαπι παταῖς οπαπιεµάσμίε. γἰάεΙοςε Αεσίπαπι, σέλα Ὦοτ. ρεο 
πάλη. ἄε Αερῖπα Ἆας γιὰς Ῥΐπα, Η9.Λ. «9.12. 

Φολωόρετωον. Ἠος ε{ξ Φολιλῖς ἐκέτµαις χεωμλρίω , ας ῥρτοἰπάε: γαυτπκίω. ατα 

τε παμα εἰατετηπς, αἱ Γερεμασίηία παιήδας εοβακέτε εππιΑτηεπίεπάδιης γε 
τεέετε Ηετοάοξ. ἵπ Ἑτατο: σπὶ 30 Πάμςος «οπετο Χετκεπι 1ῃ φα]απαίπε εχΠ]- 
Όπεσιπε. Τα απο Ῥε]]ο Αερίπεεαταπι ερἰεμίε υίσευς», νε]άεσιἵα Ὑταπίατο» 
ἔετ.ιἨας Π]οτάπι ρήπας «οπιπιεπάαείο, δοσμβάα {η Ἶος σος » αμὸά ἄπε 
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τεο ΡΙΝΏΌ ΑΤΕΙ 
. . : / . 

Ἰπβείᾳ επἶεοσας » Υπάε «χρκοπολις Αεσίπα γοσαῖτυ, 

ο ἐρία Παρίτες Χεπίις» αιδά ριτατειυς τών ἐ 

θιλοξένες Αεριπεῖας γιάετισ ΡρετΏίθετο. 

σαράφρασις. 

ααι υδ] εί πιώ]ήταάο, 
γατάΐσαε αἆ γίας ἵωτος {ο 
ἀϊβετεητες τεπάϊε, ὃς Ιη 
ἀῑπετία βαόία ἱπε]παε Ἀαως 
τεσετε ὃς σδεσηατε {επ]- 
Ρε[ᾳαὲ , εεστο {αβόσας {2- 
Ποπίς Ιπάϊσιο ἀῑβιεμὲ εξ, 
σεῖω Αοσίπα υἰάε[τεςτ : ᾳτὸ 
ετᾶ Ἱππαπιεσί εοπβυσπεαᾱ- 
πσπα {εωτεπεῖ]ς ἵητες {5 ἆῑ[- 
Πάεπτες .τεξὲ τες σα- 
Ῥετασητατ. θεά Όεοτασι 
γοίπωτας ὃς ἀεετετατῃ ξε- 
εἲτ ντ Ώας τοφῖο ποατί Υα[14- 
τ1 ὃς εἶπᾶα .πον πιοάὸ ᾱ-- 

απϊταίς οῬ/εταατσίκ., {εἆ ἃτ εοπᾶεπίεβεῖ 

οροφή. β. κὠλ, ἰα. 

ἔξοχ) αὐθρώπων. ὃ, τὸ 
πολὺ ὰ) πολλοὶ ῥέπει, 

ὀεθᾳ Φιαχρίνόν Φε» μὴ τα - 

οὐ χειρον 
δυασαλές. πτιθὼςὃ τε ᾱ- 

θο)άτωγ» 
α) ταλφ' ἁλιερχέα χόζαν 
πωτοβαπεῖση ὑφέρασε ξέ- 

γοις» 
Κίογα, Φαιωογίαν 
( ὁ  ἐπώτέλλων λόγος 

αὗτο Ωράσσων μὴ κάμοι) 

ένων Ἓφοσος, ΟδΙεος απτεῃι δὲ 

μετάφρασις: 

ολ Ἡπχε Ῥοηήμος, 
Ομοά επ” ΗΕ ν ὄν 

πμ 1 Ρα72ές γετσίέν 
γεέξα «/ζΈΥΠΕΥΕΊΕΏΓΡ ΟΚ 
Φησεπιρεβίαὲ, 4 ζεΗε εἴε.. 
σεά ἀεεγεΓκήτ ο ση 1η 
ολα» ' ἠμπε 11478 
οἰπᾶαιμ γεσίοπετα ούΗσε- 

πό [μες ῥο[ριεόμε » ε0- 
{17ΑΤΙ αάγΑ]εηι ({(μζ- 
{ἐφεπς αμ Γεῖ ΣΕΙΡΑ ΡΕ 
᾿Γαεϊεπάο ποτ ἀε[αέισε) 

Ρας νπάῖαις Βοιρίεῖρας εατυπι βτ εοἶαπισα δε αίγ- 

Ίπσι, ταπασαπι ἀῑπίμα απαρίαπι εοίπαιπα { Οποἆ τήπαπη αἱ ἵοησα Εαζατῖ εεπιροςί5 {εκϊὲ 

εουξμπει) 

ξξοχ αὐθρόπων. Οοπατες ος Έωπι Παρετίοήίρας- έβαιε Ίαμᾶ ας 

: ἆαπι αὖένσε αμμπι Αεσίποτας Που. Ππηρ[ίείτετ Φμήτατίς οὐήετμαπτες ἀῑςιον 

{οὰ ειἶααι εκἰπιὶὸ Ίπτετ Ποπήπες. Ἑτεπίπι 11ος Ώαο γίσευτε αἰῆς Ρισοείετς 

εείοτα5. 
ὃν ῥ. Απιριβσαιιο ἰαυάς Ἰμβίεα δε φαιήταϊς Αερίπειατιτη »ὰ ἁβ- 

ομίεαίε ἀθιάϊσαπάϊ - ἵπ Ποππίπυπα παἠεἰεαάϊπε γατῇς αβεξία βυάςς», απλά ο. 

τεᾶαπι Πε, ᾱ. ἆ. ὁὶ γὸ ὅπερ αἲ } η πολὺ ζ ὃ εἰς πελλὰς ὁδὲς Τείγη Φιαφέρέσας αλ” - 
.ὰ ον οκ ές οι .» πο τος ἃά .ν 1 

Χήλῶγο ᾖτο Φοικεν ἀσφαλει χρίσε Ἀογισμς καὶ ολκαία ἕν ἔέω σὸ ἐγκώρε Φυομρᾶς Όρη 
4 . δν ο. δν τω” ρου σεω ϱ/ Ε ζ ιό - 

ὥσσερ ον ΑΗ Φηλο}οτ! 2 Πλ} συβρεἠ ένων, διαφέρουν ταὶ γόμας ο εἶτα έρδῶς δοικεῖ- 

υφαι.οὶς πϊδή ν]άεειτ τεξτὸ Ἱπεετρτοτατί Ίος γνωμικὸν Τεῖς Πηίας:α ο εἰθί 1.ααἰπὲ 

ἀεο]αταδς ραταρλταβς. [τα σς τὸ πολὺ » Ώὶς βαπϊβσαδϊτ σλῆδ»ε. δὲ πολλα ῥίσεν 
. / 3 ) 3 ιο μ 

ατῖε ϱΓο τείτει {ευ ἀποκλήει ἓς δλαφέράσοις γνῶμας, Ιάαιμε ετἶαπα τταπ{ατὸ ὰ {ναξε- 
. 3 » 3 σα 

τα ἀῑςῖ Ῥοτεβ.. ὀθᾷ Ὦοσ.ρτο οοπαη.ὀρθῃ, 
Ξ ἓ ͵ στ 

Δνααλλε. Τά εξὲ » «νσκολον , ονθεθὲεν γαλεπὺ. Ἐβ αιιτοπη Διαπαλὴς ΥΟΧΡΟ: 
ες τ ς : 

εἰσά, οσπιροβτα ὰ ὢὺς βσπιΠεαηιε ἀἰβιομίεαεαπι, ὃς πάλ» Ιαέλα: αιαβ 
5 Ξ 3 ο. Ν . ’ ΄ σὲς [αρεταγ! ῥοξεβ: να] ἀῑσίτις Φνσραλλε ᾳµαβ δνοερῶς πάλλεῶνι αὶ βάλε: 

(Άνοςι ϱὴ «ςϱγὸ «4ςἲ Ροεξξ. Μειαρλοτιςὸ αμίςαι 
τσ. Κερεήίτις Ώςς νο Οά.4. τα. 

ζήί το, ΡΝ 

4ς τε αμαής 
μβιαΠ πατ

ρα- 

ο πεθμὸς Ἠ τς. Οἶπαι ἀῑβιςῖ]ε αςε Ἀαπιαπο Ιάϊσῖο ππυ]ιτυάπεπι αἲξ ο 
ορ ας ον ὃ : . νο 

σία ἵπ βία {οπάϊεας, σαβείπατε, ἔητη ορς ὥπῖπο ορια» εΠ. Τά ΑεβίιπετΙ» ου 

λος, 



ον αν ο ΡΕ ντ 10ἵ 

εἰσίΠετεβαπαις Πας νειδα. Ναπι εὖπι ἀβιοι]ε 1ρβς εβες Ποίρίευπι αΏμεη- 

εἶασι, Ρορυἱίαἰς αιαἰήτιάίποπα ουπι ἄαπίτατε ευτατε ὃς τεβετε ο Ἰμρετις- 

αἰε αικίΠαπω ἁπίπασα α. ᾱ. ἡ ὃ Θεῶν ὄύχησις, καὶ ταὐτέω πω τὴ δαλατ]φ πεειτε- 

σειχεσμθἑίω Αἴγαν » τοῖς πωυταλόδυ ὄπιφοιτωσ ἔένοις » ἐπείησε εἶναι εἰς αλαπαυσην Χα 

ἀσράλειαν ο χάθάπερ ἐλβίαν πνα κ) Δεω χίογα. -.. Ξ 

σώδε, Ώος, ρτο πὰώδε. ὃς Ἱος Ρίο παὐτίω. ἀλιερία. Ὑ ος αλιέρα»ε εἰξ ροξε. 

οκ ἆλε ηλάγε ἃτ ἔρχος [6ρε7η: νπάε ββηϊᾶσας, -μῖ 1141 24447 {ερΓο εθέτες- 

Στ ἐν νηάϊίήμε εἰπσίγην. Μοάὸ ρα[παὸ {μπήτατ νε Εὶς. ὃς Ηεπι. Ο4. 1. 3 

πιὶ αλιεεκία 19μᾶ Δειρόδα,. Μοάὸ αὐτιμὲ γε Ργιη. Οἆ, τ. ταί δ΄ δρ Κύμας 

οἱλιερκέες ὄχ αι. : τς απο 

παωποζζαποῖσ.Ῥ οὔτε, Γ)αΕΛΠἩ5 ΡΟ παυτοδαποῖ».Ἡϊ ὑσέριον. Ὦ Ος.ΡΣΟ ςὃ. φέρησεῃ,ς. 

αὁσοκειωλῤ ζω Ἐπείμσε. δε ξένοις 1πτε]Ησε τοῖς ἓξ ἄλλη τόπν αφικνο υμᾶνομ.ΕΑ ουτξ ες ραϊτίς 

ςοπαπιεµάατῖο ὰ εορία ππετεβἔοτυπα δὲ αἀπςπαταπαι Τείατας ν οἰαεεισαπης οε- 

Ἱερτε οσα επιροσΊηπα ζαΗΐς. Ἠαπς ἀπ{η]απα 4Ἡοφυε νίσιε θἀεὸ Ροριοίαπι 

Εὐβο αβεεῖς δε]ιοίαβες ντ 47.παγθάες Εαπιυἱοτυτα ἵπ «α ἔποτίΏς: αποὰὶ «ετ- 

τὸ Πάεπα {πρετας. τα ο ως ως ᾱς ο 

κίογα ὀαιοίαν. Ἠος εβ ἔρεισια 97ο εἲς ἀσραλέαν. αμδὰ οοπΏμεπείδης γβάϊ- 

Ἡς πιετεώτοτῖοιις ὃτ αἀπεπῖς ευτάπι αἰγίυπο ρταδετεε. (οἵππιπαπι πιεζαρΏο- 

εἰς αρρεί]αι {μπαρτα τταπῇῃατίοπε ὰ εοἶυπαπί5 α.ἁπβείοταπι » αμδς ἵτα {61]- 

οἰματάς» νε εωτα [πε αἀπετίις τιήπᾶπα» εὐπιαοαιή ρτα Ροπάετε Εβΐςεπ» 

εἷα ταἰ[ετὸ εοσΗΕΤΕΗΕ: δοιονία) Γ11107η » αάπγαὐΗ]εηιν [ει «μη: Ωὐ1ά εὖτα 

τατίοπεπι Ἠππιαπαπι {αρετεῖ, ἵπ Ῥερυδ. ταπι Ῥορυίοία ὃζ Ιπάρεπίς » ὃς 

αἁμεπίς » «απίαπι ες ἐυπιξίαν » ηεςεβατιὸ τεςυττεπάμπι ϱἆ «ἀῑπίπας 

ςλυέᾳ5. ΄ 
ὁ οἳ ἐπωτέλλων χεύνος. Ώος εξ ὁ ὃ χεύνος ὁπιὼν » εἴθε μὴ ἀτογήσειε αὍτο ποιῶγ. 

ΕΛ «οπαρεεςατῖο αὐα εοπε]αώῖε Ίοεμπα ὰ Ρθξῖα, ὃς ορῖαϊ Υῖ Αερίπα ἅῑι Ἶπ 

.Ἠος Ώατα ἔογειπαϊα ππαπεστ, Αταυς πῶς εξ επένδεσε {επεςητία Ιπιετροήτα: 
γὈί ἐπωτέλλων Ῥετ {γπεοΡεἩ ΡΙΟ ἐπωατέλλων » 80 ἐπαατέλλω νετοο Ροξεῖςο, ρτο 
οἱ0 ἀῑσας Επέρχοµαε » ἔπειμα. 

παράφρασε.. αντερ. κωλ. 8. μετάφρασ». 

Όσαπι Ρορυ]ας Ὀουίερβᾶς 
ΦυετησυΊτεχ απο ελπιτία- 
εοἩ «οἰ]εέία πιαπῦ Αεσίπο- 

ΛοΥΙΕΛ/ Ρυρµ/ο σ8δεΓΜΑ” 
ἔαήη ροῦ. ΑεΑΕΜ: {ΜέΗ2 

Δοριὰ λαῷ παµιευ- 
ομδναν ἔέ Αιακδ" 

σαπῃ, απἰ Ὀοτῖςο Επεταηῖ σε- 
(πετε,οοσμραήξ Αεαεο πιος- 
εσας: αἴεπα οἶίπα Ἱαϊῖους Εὐας 
Αροϊϊο . Ἱατέαας Ίππρειλης 
Ἡερεαπας παπί ρυς [μα εἶπ- 
αυτί, νοεαταΏῖ στ ἵπ τωῦτῖ 
εοπβτηᾶίοπς εἴτεε αάτυτοχ. 
Έτατ επΊπα ἵω ἔαις νι δεί]ο 
Ἀάπετίας ἐρίαβι εοπΙποῖα, 

σος ὁ Λαπῶς, ὀνρυμέξδω τε 
ΤΠοσειδαν» 

Τλίῳ µάέλλοντες ὧπὶ τέφαγον 
πεῦξαι» χιλέσωστο σιωες2ῥ) 
τείχεσε. ἰῷ ὅτ γη πεωρω- 

αδύον 
ἐενυμλέων πολέμων 

Εως ἱαεσπαν όν ἑασὲ ἵη- 

Ρέταµς ΝΕΡΕΜΠΗΣ) πιης 

{1 1141015 εβεΏΣ 0” 

7οΠΑΣΗ71» ζ4πΟΕΣΜΕΥΗΠΕ 

εσοβεγΑσογε/ ΠΜ. Ἐ- 

γά5 6μοπί το 4ὲε- 
ετεσίὔη (ησεησίόης δεῖ- 



ΡΙΝΡΑΚΙ ο Α 
εχρασηαίσω εορΏλρσίοε, σθολιπόρδοις ὁ µάχαι [άν ΡΥΡΗΗΤΗ να [αεγ]οίῥης 

εὔηαε εχ ἱπεεπάίο {επιηπα Ἀλάβρον ἀμπνὺσαι κά {η ρΗςη γεβεπεηκει 
νεβεπιεητεπι εχ]ναίατοτ:αποἆ ο - εχθα αγ [αήηηρι 

ο . 

α]ίοφιϊ Πε ποη Ροτυῖεῖ 

ἁ(οἷΙς Ρ Ἡ]ς εοπά(τυπι βιΙ[ετ. 

Δοθιεῖ λαᾷ. Ὥσπε εοπᾶτεηί επι {Ππρειίοσίθις κίογα δµμυία : δε αφππι ἆς 

ηωής αΏ Αεαςο Αερίπα τεξτοτίθιό » πηπίταπα Ώοτίεπβθυς. Όπα ἀετεῄς 

πεσει ελο[ίοπ. Αεπεῖ ιό’ Ρ/πασήες Νεγειάο ῥήην 5 ΡΑΦΟΡ » 46) ος 

αστεια ποΣΡΗ Ῥεῖίειδ ὁ' ΤεΙαΠΙΟΝ οε(4 εμέ ας [ες Φ14επι Ρε 

Τῤεβα/Ιάα » ΑἱΑΠΗΜΕΙ γετὸ ΤεἰαπΙοΏ ΑΕΑεΟ ΊποΥΗΙο, Αεσιηα πετεσε «8 γε- 

[ιάα. Ιμγεγίπε Τγίκεοη φΙάα!η ΑΥσΗΗ ο οὔεῖα ΑΥΙΠΟΤΗΗ σεμ)1ΗάΙπεί Αγσιμί 

απ εεῖη (11 Ῥογίς δεπετ) Δεσίνατη γεπῖς, εὔτιὄεο ηῤαθίζαΜήσ. δηπε γήμην εξ 

Ρ0β Αεκαώη,ὰ Ρογ]εηβόη» ΑεςΊΛΑ ΠΗΡΕΥΗΗΤΗ σα δεγπασ]. - 

ταμιευομδαν ἓξ Αἰακδ. Ἠος εἰῖ Φοκεμνίω μῇ Αιακὺ. Άσεαεις Εξ Τους ὃς 

Αεσίπα Εῑμς » οπί ἱπ[α]απη εἶπι Ρηὴς Οεποπο γοςαετΗσ» Αερίπαπῃ ὰ πιαιτς 

ἀεποπαϊπαιής. 
ὃ σος. Ὀϊριεβιο αἆ {εὉμ]απα ἂε το Ττοία. Οοπάίτοτες Βιέτε Ῥή 

ἆμο. ἃξ Ποπιο Υηιι5» ἩἨοπιεσης Ἡ]. ϱ. ἀῑαῖς {οἶαπι Ἰνερειππα [παπι ορε- 

τοπι Τ.αοπιεάοπε ἱοεαΆε αὰ «εοπ{γιξειοποπι Ῥετραπποταπι δὲ Ττοῖα » δε 

Αροΐΐπεπι Ρουίῇε Ῥοιιες Πας. Ψπτοι]ίας εαππεπ ου μπα 3. (εοις. ἀῑείεν -- 

ὁ Ττοια Ο7ΗΣΗΡ ἄμήβοτ» Αροϊπεπι εἶπς ἆποσιε ἱππιής ΠΗΠε «οπά1ξο- 

τεπι, Ρϊπάατας είπα {αςῖε πιεπείοπεπι Αρο]ηπίς αιά εβ σώςό Λασδε. Ῥος. 

ρτο Λμσᾶε: δε ερίυη » αῖ Ποσιδαν Ὦ)ος. ἀῑείτητ ρτο Ποσε δω). δὲ Αεαςὶ αυεπι 
σιωερ2) 401 α{σίπετιατ. 

ἐπὶ σέβανον τευξαι- Ῥετ επιείη Ρτο ὀπιτεύξαι «έρανον Ίος εξ χφτατιευάζήν πε- 
εἶβολον 1ει σεειτελέσµα. Ἐ]εσαης πιεῖαρΏοτα εὐγοηΑήΗ Γαγε, ἴιος ε[ὶ πμ ῥ οη- 
σετε. θὶς Άπαστεοῃ. Να ο) ἄπο μᾶω πόλεως σέφαγος ὄλφλεγ, Ώος εί τὰ τείγ- 

ίω ὅη. Ῥαπο εως Αροῇο ὃς Ἡερεμπις Αεαειπι ορετῖς αἁπιρηετίηξ 
σωωεερ. Οπία {εεραπε ἵπ {ατῖς «Πε νε εαἆστει Ττοία Ὀε]]ο εκρισπαταν 
αιοά Πετὶ ποπ Ροιμίῇςε, ῇ ὰ Τής {οἰὑπι «οπάῖτα {αϊῇος, Τεασπε αδιρίτα 
εΏ Βοπιο ΥΕ. ας ταβοπς αμα μαπάο ἀε]ετῖ ροβςε: γεάεἰετα «β ὰ Ωταα. 

: «ὄϱυμδνων Ίος ος αγκρλνων σπολέμων ο) μάχαις ὦ πιλεων σορδητικῷς ὀμπίω 1λιοΥ 

αὐασγοίω. αὐασέμναι σροΦεϱὺ χαπωΒ. Νεἶ ραιεϊοτίρις εχροπίεο, ὅτι πέσρωτο ὠυτίω 
«ορναλῶτον 2ορλίω, ἑμπυειδέμωι. Τποςπαίααι Ααζοπα οπή τες βωπούση, Π Ίπσεπ» 
φγεμεπιεπέεπα. Η{ξ ἀμποεῦσαι Ῥτο αλωπιεῦσαι. Ξ 

σος : . ξ ; 
ταῤόφράσε, ο Ἔπωσι, κὠλ. ια. μετάφρωσις. 

Ἡοεαπτεπιαφυαπάο ἔατα - )λαυκοὶ Ἄ Δεόκουτες ἐπε)κή- γη] ωα. ὑραα- 

σαπι ροττοπάεταηί ἁτᾶεοπες τς ᾳ 

ετες θ]απεῖς οεμςλοττεπάϊ, ο ας, πες, Ῥοζίφαν εν” 65 

πζεχισπέεο ππητο ἵωσεσεης 7 122) ἐσαλλομλω σρεῖς 5 ππατας ποΜΙ 18 
3 κ. Ξ ος οἱ δν νο - 5 α ἳ 

κ ο ο ρα 2 αν κάπεον, ο Πλ αν 
ἔεος- 

ο 
ἃἱ 



το 

οσο δ ος σε ο. 
{εεογσηζ: εχ σπῖδας ἆποοπῖ- αὐδ δι ἀτυζομδω σφοάςβα- ἆμο ΟΦμιάε ερε]ίο- 
ατα πιοστή ο σος ον. γης: δὲ ο Μαρί 

επτθαὉ αΠΊπιας εὔῄασαητιτετ- ο ο» ο σος : . 

εἶπο γετὸ σταυἰτετγοοίέετατας ο . ενας ο βσµ ο ος ν- 
ἀτταῖς ὃς ἐρτασίτ Οποά ρτο- Ώνεπε αρτίον οβμαί- πι ΗΕ γοσίίεγαέ. 
ἁἴριαπι Πππήεααι απίπιο γὠν τέεκὲ ενους Απολλ). 011 «βίεΊΕ Αβοῖθ κ 

γοίπεης ὅς εοπβάἀςταπςρτοτῖ- Πέργαμος ἀμφὶ τεα 1116 41Η ἄῃμμο γοίψεης 
5ης Αροΐΐο Αεαεππι εἰξα]]ο- ἥρως χεεὲς ἐργασίας ἁλίσε ῥγοβίισῇη {αεήη, Ῥεγ- 
αυστας, Τη ππι εὰ ραττε 4πα : ας 

ταῖς ἠιαπῖρας «Β εοπάπαη, ο σσ, ; : ὅ σολ σμες 

επτεχρασπατα ξαεῖ]ε: Ἱπηιπε 4» ΕΙ φασια λέγ Κρρή- τος 51244145 ΦρέγαΓΊσηες 
Έοε πα ν]πο Εῑα, παπι Τη-- ου ϱ4ΡΙΕΕΗΣ Ῥ ή οῇῄε- 
Ρίτες Φαεατηίης σταὰ {βσο- σεμρσὲν βαρυγδούσε Διος Ζ148 σηεβεαε 56 471116 
το τοπΏαΏς ἠπιταίβς. 3 σβΗπν σγααγερο ὁὶ ἴομε, 

γλαυκοὶ ὃν ο ράκοντες. Ναττας πταθη]ε Ροτξεπεµπα» αμοά εχετηξο πιητο 
τοῖς εοβάἰτοτῖρις {ε[ε ουευίίε, Ῥοβοσαπα ταττίς εξ «οπάῖτα, ττες ἀταςοπες 
η εαπι ποιαπι {πστεάϊ εοπας {απε : εκ ουίδις ἀπο αίάεπα Εαίπα οοττό- 
τε πιοτεηῖ  εεσείης Πιασπο εἶάπιοσε ἱππιρείμπι Εβεῖεῃς ἱπρτε[ης ος, Ἠοίῖες 
Άπηε 11Η ἁταεοπες», ἆπο Ῥετειπέ «παρατιε ή παιταπα εοπάἰάετιπε, απία 

ετας ἱπεχρησμαΡΊ]ε Ώεοτιπι ορις: εετΏας ντοε ροείτητ, αὐα ρατῖς εἶας παι- 
σαπα βσησεταξ Ώοπιο » επίς Πτιέέητα επετΏ Ροϊεται. Ώταςοπες {ης Α-- 
εἰά[]ες Ῥε]ει, ὃς Δίας Τεϊαπιοπῖς Ε]ης , τεηίαπε ντὂεπι αρεσε » 1εἆ 1π- 
τετευπε. Ῥγτιλις ἀταςο τοτεῖας ντρεπι ςαρῖ. (Φτοτήπα γλαυχοὶ ἀἴοιπεις 
ἀταςοπες, ος εξ φοβερο. απ ΠιΠιηπιοάϊ οεµἱοτηπαι οοἶος ο{ξ σλπνὸς» ας 
Ρτοῖηάε ολπνοὶ ὄγτες ὀφδαλμοὶ οἳ γλαυκοὶ τῇ ὀράσει ὀπφοβεα. Ῥοίί ἐπεὶ κπίῶν {α8-- 

ον 

αυαἰεπάμπα τείλος. 
᾿ κάπεσο. Ἐάὲ τετεῖα ρετίοπᾶ ρ]ατο]. ροξεῖςὲ ππεετῖ σαι/α το κάσπεσον. ὃς 

Ῥος Αεοί. ρε {πεορεῃ Ρτο κωτέπεσον. ὰ νετΌο αχατασίσβω, αιιοά Εῖς Ἡσπμι- 
εαἲ ἀποζνήσιω. αὖθχ. ΡΕΓ{ΥΠΕΟΡΕΠ Ρεσ αὐτόδι, νεΟάγΠ. ο. σαῷ ἡμῶν αὖδι µδῤοντες. 
Ὀυα]ις ε{ῖ ἀπιζομδνο νετὈί Ρροξεῖςί ἀπύζομαι ἆςε ουιο Τεχίσα, σνοὰς βάλον. ηος εβ 
εἰπέπνευσω. Ἑδοις βάλον Ππιρ]εκ Ρτο ςοπαΡοΠ(ο ἀπεβαλον. 

ὃς ὃ ἔσρεσ. Ἠος εἲξ , ὁ δὲ ες εἴσθλθε : γε] πιελὼς, εἴσίρωσε. ια 
νείρηπα Ροξτίεαπα ὀρρύω εἲὶ σο ὁρμάω» Ππβεέμής [ήΕ10. βοάσας Ώου ρτο βονσαέ 
ἔος εἴξ συοίξαι- ΊΝαπα σείπευ ἁταςοπιτα εβ ρτορτίηπι, Ἄοτας αµεσαι ἵπ Ἆας 
Ρετῖοάο {εβεπια δε[ᾗο[αίζος, γλαυκοὶ δεάκοντες ἄτς. ποπαἰπα {αμα το ρεπίπο 
γλαυκῶν ὃν δεωκόντωγ εἰσαλλομλύων τειῶγ, οἱ δύο μδρὶ χατέπεσον , ὁ Ἀ εἲς ἔσόρεσε τομίη5 
{σμεπιαξίς Ώος εχεπιρ]απῃ αβεττεςκ ἩΗοπιετος 

Οἱ μὲ ὧνο σχόπελοι 26 μΆρ ἐβογον ἔυρυὺ κάνει. 
Ὄνεσε δ- αλτίο. Ἠος ε{ὲ, ἔυθως δ εἶπεν Απόλλων σέοσῶν καὶ διαλογιζόμᾶνος ἐχΦρόΥ 

πέρα. Ἠας εξ ρτοςϊρί εχροβείο, απαπι τεξχὸ ΑρΡοϊ]ϊαϊ, γεροτε ναςί επουῖε. 
ΕΠ απτέπα τέρας, σημεῖον τὸ παρα φύστ υόμᾶνον. 

; Πέραμος ἀμρ). ος εβ ἵπεοσρτετε 96ο [αβ. αὶ πόλις Ὁ ὢ ἥρως Αἰωὸ ο Ἡ 
Ἴρῶῶν ἐνόλωτος Ὑρήσεται κεὶ πὶω ἑρχασίαρ Ὦ σῶν χερώγ. Ἠ]ς ρεϊπιᾶπα οῬίετια αρο- 

γ 



τά ΡΙΝΡΑΕΙ 
Ππορίεη Αροΐισήςαἆ Αεαευπα: ἀείπάε {γπεςἁοσβεα (π γοςς Τόραμοεραιδ- 
ε{ὶ Ηή] Αετοροῇῇ»: δε εοζαπα Υίθεπα ρε Ἠαπο Ραττεπα εἰς Πωτε]]ςς, ᾿Μεια- 

"Ῥπουϊεὸ αμα [δει ατα Υοςατς Πέραμος : αμ Υοχ ἵη Ππρυἱατί {σπήμαί εβ 
5επετῖς: γεαριά Ἡοπιετ. Τεργάμῳ εν ἱερᾷ. Ίη Ρ]υταῖι ε[ὶ πευττία» δὲ εἴξεττυς 
Ῥεγσαπιά Ῥεῖ παεταρ]α/πππ].ο]ς Αεπείάος 2.{μπαίσας,, 

δὲ Ῥεγζα]μα 4 ενέγα ἀε[επά: Ροβρηρ.δες, 
24665- Ππεττ] σαι{α Ρτο χειρός. ὃς Βασι]ατῖς Ῥτο Ρἱυταῖϊ χεινῶ).σατετοα τὸ ἁλί- 

σπαμρτᾶ/εη5 ρτο ἔατιτο. οἷς ἀεποτατιτ Ρει ρτα/επς τεπαρ» εετεϊτμάο τοί ρια- 
ἀῑδχα.Ωοά ρα σπα, 1η {αστῖς [ἰτοτῖς ρτα/ετήπα,οοπιροτ]α». 

ὧς ἐμοὶ. Ώοσεε που και, {οὰ Τουΐς [ιπηπαί γο]μηεατς οὈατυτα εΠε Ροίτεή- 
ἔππι :{άᾳσε 1η {πα ΙπεευρτειαΗοπῖς εοπβγπιατίοΏεπι. ᾳ-. ὅτω νο φδωσ μοι. 
ἡ πεµφβεισα παρα αξ Λιὸς βροντοποιῦ ὄψις. ἱεῖς φάσμα ἃ ΥετὈο φαβεδια αιοὰ 
Ῥηὴς «ἴκεται τέρας. Ἐς Κεοίδα σεπῖε. εβ Ώοτ.Ρτο Κεφίδε. Ἐτ βαρυγδεπος Ίος 
εἰ βαρω Φᾷπω ποιιάρος {ει βαρέως Φωπῶν. Τοὺΐ ερίτετοα αιὸὰ τοπαπἆο 
βταπεπι εἶατ βτερίειπι, Αητε Κρρίφε » Πιραιάϊ το ἀπὸ: γε ας πέµρρο ἀπὸ 
Κρρίδα. 

σαιράφροσης. 

Ίδεαε πιἀρετβείειατ απε Ἱ- 
Ῥετῖς εἰῖς. δεά ρτίπή { ααἱ 
ἔπεταητ Τείαπιου δε Ρεῖσις, 
ἔτ Πετεα]επιςοπῖτς Τ.αοπιδ- 
«οπτεπῃ Ιααεταητ) ΤΠ σπα ρο- 
ρυἱαδαπτατ.Ἑτ απατηῖ ροῇετῖ 
(τείρῖεῖς αυτξα ἆ Νεορτο]ε- 
Σ1Ώπα ΩΙ «ΟΩΠΗΠΙΕΙΑΕΟ Αεα- 
«ο ἔαῖς αυαστης) εχίσεπιο ἆα- 
Ῥαπς εχεἰάο. δίς Ώεας Ρετ- 
{ριεπὲ ἵοᾳπατας ρε Χαητᾶ 
τοῖς Βαυῖαπι η Τγε]σπιαἆ 
Άπιαζοηᾶς ρτορεταβατ εα τίς 
ἀπάσηες, ὄταά Ἱτατα εοπῖ- 
-ἔαις Ἡγρετὂοτεος ροριι]ος 
Βάΐδατ. Νεριαπας τετὸ ττῖ- 
«ἴεητε τειταπα ρυ](αης αἁ πηλ- 
αἴπαπα 1ΠΏπιήπα ςπτταπχ γε- 

οροφή, γ. κῶλ. ϐ. 

"ἓκ ἅτερ παίδων σέσεν" ἐλ- 
3 σ ΄ 31 

λ ἅμα αρστοις αρξε- 
ται 

Ν ΄ ο 

κά τεζάτοις. ὧς αβα Θεὸς 
σαφα εἴπας» 
2, ” 

Ἐανδο μπει ο » κρὸ Αμαζό- 
γας ἐυ- 

} 3 3 ΄ ἔσπες» Χ εξ Ἱσρο) ἐλαυ-- 
797. 

3 ΄ "5 3 Δ 9ρσοσειαα δι εω 190) πογ-- 
΄ 

ταν 
”ἲ . ΄ 

ἅρμα ῶοου το)υ, 
5 . Ν ἀποπεμπων Αἰακογ; 
όευ 3 ος ΄ ο Ρ 4ν ἔωποις χευσέαις, 

μετά έασο. 

πρη [πε [εν εεῶτ 
{εἱ {8 επι ρτημὸ 1ῆ- 
αρίεξ » ὂ' σή1. δς 

ει» αρετχὸ Ιομσσμά 
χαησΡΗΠι ῥγορεταδαζ, ό’ 
ΑΊπασοπα επμ ᾖτε- 
Άμος ΟὉ αά ΙβΤΗΗ ἔ- 
ϱήαης τα αγάΠΕΡ 
ηρη{ογαά ΙΙ ΛΑ” 
70111 ο Υε[θεΙ 
2101 1ὐα{,{μΙέεης 4εά- 

εµ7 ᾖμε επ εκ αμ” 
ολ. 

Ἀοοεαιπορεϊίεδατ, Ώας αἆ Αεσίπατα Ρυ]ςᾖτῖς ἵπ εσαῖς Αεασηπι ἁςάαςεη αν 

ὃν ἄτερ.Ώοεετ Ροξτα Ρετ ομος Ττοῖα ἀε]επόᾳ 
Ξτεχος. Ῥετ ρήΊπαο αωϊάθπι νααηόαπι, Ρε ϱἩαττος {οἷο Φαυαπάαπι. ἡ 

ε[ῖες: πἰαήταπα ες Αελα Ρο Ῥήπιξ . 

αὉ Αεαςο {ωπςῬε]εις ὃς Τεΐαπιο, ουί Ηετεμ]επα Τ,αοπαξὰοπεῖ δεβ μπι Ξ 
ξετεΏτετα {εααυξ {απς, δε Ῥορι]αεῖ ντος πι.Ωπατεις Ἱπὰς αῦ Αεατο,εόαπε (08- Ἠπππιοτατο εβ Ῥγτεῆυς Νεορτοίεπας, Ἐτεπίῃι Ασαςὶ ΒΠ] (ηπε Ῥε]ου» ὃξ Τεία- 

Σποπιρε]οῖ β{ις Αελι]ες, Γεἱαπποπῖς Α 
Ἆπς Αεαςί ρο(ἑετῖς «αρί Ρο[ῖει Ττοία, 

ωχ ΑεβΙ]]ς ρ γτελας, Ωπασε εὖπι ον 
ΠΟΠ ΠΙΣΗΠΙ αιὸᾳ (τας ταπίο Βμάϊο 



- 

οἱ Ντ ο ΕΠΙ. τος 
Ἀεμήεμι Ρρεταιήβιεήπε » Ὑε ἵπ εκρεάεοπεπι Ἱτοίαπαπι Ίτες: ὃς Ῥσιτίαπα 

άμπεπεπα Ίτε εοξσεήπε, συ! εείαπο πάς ἁῑστις εί Νεορτο[επαις. 

ὧς ἄρα. ΟΩπὸ ααίσιε αὈ{ο]αΏς Ττοῖς πισηίρηις αΏίετῖε» ἴαπα ἐχροµής. Α- 

Φο]ο Ρετ Χοπελαπι Ἰτοία ἄμσίαπα 1 Τγεῖαι εεπάϊς: Πίμο ἵω Ἐμτοραπα αἆ 

Ἡγρειροτεος Ρορυίο5, νδί εοἰεδατας Πευεί Ο. 2. ἀῑκίπαας: νοί ἁῑξεαπι ἆς 

Ἰῄτο, Ὡς Δπιατοηίδης γιάς 5εταβομ. ἱ-1τ, Ῥαυί]απα Οτοβ πι Ηδ.τ.ςαρ. 15- Τα- 

ΦΙΠ.].2. 
. : . 3 ΄ 9 

Ορστείαµα. Νοπιπαύμας Δεοῄῑσης ρσο εοπαπι. ὀρσοσειανήεν ὃς Ὦ)οσίςο ὁρσο- 

σθιαίνας: α Πο ι1] ὀρσυτειαύα Ρ4ΙΟΣΥΕ 
Νεπι, Οά.4.ΕΕΒ Βῆς απιοποπιαΏα 
αυποά ἴπ ἔμτατο Ἀαδοί ὁρῷ ὃς Δεο 
ἆρβσπε. 

4π ερ. δαπι εσα δὲ εὔστης εὔδυματας Νερέμπο, 

περάφεσση. 

τά ΟοτπεβΙ Ἱπσύπιρτο- 
Ῥεταδας, εεἶεστε {Γβοτιβς] 11» 
381 {πηπι Ίω Ῥοποτεπιρεταςί 
{οἴΐευπη {π[ρεάχατας.Οσιετάσι 
ποια οἵηῃες Ἰοπμίπες ἠ[άεπα 
πεδις ὃς βαάής ἀε[εᾶαπεις, 
Ἔεά α]ας αἰῆς ἆατ ορεταπι, Π- 
-επε Ὦ ατΆἈ]ετα,β τις Αα] εεττα- 
απἰπ. Οπδἆ Εἶατα αἆ Με]εᾶς 
Ίασάες ος Άγπιπο πε εοπέε- 
ἆαπι, πε αιῆς πηϊάςατπη αἲ. 
Ώεα σε πιε Ρεῖαε πα]εδτδείς, 
φταάἁιεαπτείη ἄεςᾳς αὐοά απ- 
ας αἆλυς Ιπαρεσδίδας Οσπι- 
Φίοταπι δι Νεπιεοταπινίάοσῖα 
εβ αἀερτῖς:ροβεάσπε ὤταῖτε 
πΙπα,απαπα ραποτατίο,σπο ΥΙΣ 

ὃ Κοεύνθε. ος ευπι Πμρειοσίθιις εοἶνατεῖ ἐτ᾽ 191μὸΥ πογτίαν : ὃτ ποτε τεβα μασ: 

3 ΔΝ ῤ 9, 

αὔτισροφη Κὠλ. 3. 

σ΄ 

}) Κοεῦδου Φηρά”. ἔπο- 
΄ - ον 2” 

«{ομᾶνος ὅωτα Ελυπαῦ. 
Ν 5» 5 ΄ 3 

ΤορῴγοΥ σἳ ο) ἀθνρωποι ἐσοῦ 
3/ 5ο 
Έοσεται ἔδω. 

΄ 

εἰ αἱ ἐγὼ Μειλησία εξ ἆλρεῖ- 

ϱὐ χκὼσὸος αλέφραµον ὕμλω 
μὴ βαλέτω με λίθρ ραλεῖ 

Φ μόνος. 
ὃ Νεμέα 1 ὁμῶς 

2. ΄ 

ἐρέω ταβτα χαξιὴ 
Ν 3» 5 3 ες ΄ 

πα) ο ἔπειτ ἄγο ρῶ) μᾶὰν 

οπυσι ε(ξ,σεπἰείπυς Ώος. ΡΟ ΕΟΠΙΤΗ ὀρσοτειαώα. 
ρτο ΤΠοσειδῶ).Οοπωρο/τα εβξ νοκ εκ ρω Ίποβεο» 
.ἔροω δε σείσενα ΣΥέήεπο σμοά Ημας Ώεἱ εβ 

ἐπ τῶμῶν, Νερωπις ΤΕ πα ροείρνδί εεπαρίασι μαδαίε, {πετό(αις Ἱή- 

ὧος Πηπαῖσος. πώνω Ἱππρετίεέα περ 

ἄποπεμπων.Αεσίηδτη ρεΏῖτ Άεαεμ5 Υ 

πιορίάσπε τεθξὸ, απῖα ταατί εἴτουπθαα εξ 

1. αυσπαεηίορτο ἐτόγυειὸ παγύω. 
δι 5 ὁ ἀεάπεῖτας ὃ ίτεσπαδατ» εόσπε ἀεάπείτατ ἃ Νερεί« 

Ἰπ{α]α. αἲὰὶ λευσέας ἵσπες Ώος ε ῥΗ/ τό 

μετάφρασις. 

ὀζογισέ ση 1ηῤο- 
«της εοηΙΠΊΗΠΗ εε]ε- 
ὕτρ. Ρε[εαδΗε η 5 εἰ 
2767 βοΊΗΙΠες δ11111ες 
ΙΙ {μετῖέ. ΟΜ7ε/ε- 
σο Με]εία πὰ σ]ογίή 
-αμαπι παέχης εξ Ίαπι 

αὖ Μηὐεγδιῥῃς αηηὸ,ερ- 
ΟΗΤΕΤΙΗ ΡΥΗΏΟ»Πέ βε- 
Σ411πε αριάε α[ρετο 1η- 
Μάμα. Εξ αρμά Νεπεσητ 

ερ (Η]ΙΣΕΥ ἆλσάῃ ᾖος οΥΗΑΙΠΕἨΣΗΗ2 ϱ' ρο/ίεα γίγο- 
4η ΡΗςη ΑΠΣ. 
Ρπσπαης,αβιασοπί βαση Βαρεσαυῖτ. 

.. 

Νερειπ] ρτοξς ᾷοπεπι,α ή αἶεια 90ὸΥ πούνε, Ἠ.Ε. ἐπέτεμεν αόμα, ὃτ εΧ οοπίεαμεπᾶ 

ἐπέστυδη ἐπὶ Κοοῦθε δεράδα. Όις απεεπα εὸ τεπάστεε,[χατίπα αἀάτευτιπήπτηπα 

"Ἐπεύόρδυος δᾷτα κλυτῶ. ος 8 Φεασὀμλνος σζὠ ἐυκλεᾶ Φνσίαν ὠιπὼ πελερδιίω ἔκε, οἷς 

βαὈυία τεβἁπαπν δε ἀρτε[βοπεπα αά Ἱτοια εοπάτοτες αὈ{οἱεάε- 
3 5 . - . - μ 5 3 

; πορσγογ ὦ.Ἐκιβίπαητ ποππΠ {επεεητίαπι Ώαης αἀάτεατα εΏε ὰ Ῥϊπάατο οἳ 

ττος ἴ]]ος Ττοία εοπαἵξοξες,αιήδας ἀῑπετία ρ]ασιάβεπε 1οςᾶ.. δεά αμοπιοάο ας 
ο Ἓξ τς οσα . Ἄ Ξ ασ ” 

4)Η5 Ιοσηξἀο, ἀεβρο[ πε πιάε]ιεεξ δε ερεαπο,αώςετες -- Φ αὐδρώπειεῖ 
δῖος 

ν 33 

κών 



τό Ῥο οσο κας τς 
σε πιαἶνπι αἆ ἴτες ν]άοτες απο Εῖς εεἰεῦτατ » τεζεττε: 1 ἄπετβς ἴπ 

εετεααἰπίνιις {6 εκετοιμετᾶτ, δε νἱέτοτίαπα αἀερτί {απε.ἴτα ντ πῶς {ε Φεχατάσισις 

εἴας ααοά αε Μείεβα νπᾶχοτε Ἰαππίαπα ε{ξ ἀῑόχητας: εμίας ας ἀεε]ασδάι /επ/η», τ. 

ὁχ ὁμοίως ἀπὶ τοῖς ἀωτοῖς τέρπονται ἆπωτες » Άλλος γὸ τλλωσυ ἀλλ ἀπιτέρπεται ἔθλρις, ὅτι; 

κὠὶ ἅτοι αθλητοὰ ἄλλος ἄλλῳ ἆγῶν. Ἠαης 6ΠΟΠΙΕΠ Υ{ατρατε Ροίῇ αυπα ἵωπμετε γο- 

165 (αυτα εὔῖαις εΠε ραἱεῶταπα, ὃτ ὰ {μα σπεπιαπε γοἱΏρτατε εταΠ!, ; 

εἰ οἳ ἔγω. Ηος εξ εἰ ὁ ἐπωωγέταιμι Μελησίων ὅτι ἆλόειος ὢγ ὃν Ολυμσίᾳ πάλη ὀίχησε, 

δὴ διὰ ϱ30/0ὐ χακῶς ἀλρρειέτω μα. οἷς αἲ Με]εία Ιαιιὰες {ο’ςοπέετε οί ἆτοτε 

ΠπακπῖἩ ρηπιάαι ἵα Οἰψπαρής νίέτοτ εααΠειροίἔεα ραἱτέταιε 1η Ἰνοπχείς. ὅμως ἶ 

Τος ΕΠ ὁμοίως, ἦτοι ἆγγῥειος ὢ), [ΗΗΙΣΕΥ Ώος εἰξ εὗσε Ηηῥεγδής εΓία”η 6ῇΕΣ. ταὐτέω τί : 

χάεω ἱπεε]ήσιϊ τω ον τῇ πέλη ηκίω {2.Υ. 
Μειλησία Μεετῖ εαπ/α Ρτο Μελησόία ἀε πο ἁξχαπι Παρτὰ ἔξ ἀλιείωγ: Ἆος τείετε - 

αἆ Ιωῤετοςς ΤΙπιοπεπεπι ὃσ ΑΙεϊπιεάοστεπι Ατεθις:α ιδ ΙΙ Με]είφορετα.. 

γϊςειίης» ὃς ας ἁμ[αιρι]οταπι αἆ ρτασερτοτεπα αποφιε ΡετΏηεαϊ. θεά τά πιά | 

ΠἹοῃ πεσς βατίῖαπι νίάεεας: βαιίάσπα Ποπ ροτιήε ντ Με]εῄ[ας «τατε Πππεπὴ]ϊ εες- 

τοπ πίθης: οΡετατα ἀεάετῖτ-: είπε {εἰιο]ία Οἰγπιρίαςαπα δε Νεπισεᾶπι γίεἳο- 

τῖοπι 1ημοπί εί ρααας. 
μὺ βαλέτω.Ἠος εξ κωφεὶς φο)είτω μοι. Μειαρ]οτα {ππηρτα ὰ Πιπώτοσίδις: ααξ 

Ἱαριάιδας ρεειπε {πιμίοδονε γετοῖς α{ρεεῖς ὅς πια]εα]εῖς Ιημίά1 εχοίο». : 

σα) αἱ ἔπειτα.Εος ε[ε,τερείτο ἀπὸ κοινᾶντὸ ξεέω. Ἐρέω ἔπειτα πω µά χω πό παγκρατίάν 
ζ ὀίκησεν αὐὴε Ἰυόμλνος. Ἠςς αποᾶε γ]ξεοτία {ρᾷ ΠΠ Νεπιεῖς οδείρῖε,{οὰ αιμα 
σπα {ωπωρτα γε τοσα 1ρίε γ]χ ἵπτετ γίτος εαιταιἠς, Ῥ Ῥ δ 

σαράθρσσς. 

Ῥτειεσεα Πα ιϊάεπι οἱ ααί ατ 
αἱτεπίας ατῆς σΏατη5, ἀλεῖ]ε 
εβ εαπι ἆοσετε: πεεῖά ρτᾶ 
Ἱπιρετίσία ρταΊατο Ροῖοι τ- 
ΦηαΓης, ὃς αυ ρη]ᾶς που ἆ]- 
ἀῑσῖε: αποπῖαπι Ιπεταζτο- 

χΏσῃ ππεητες {απῖ Ίεπες , δε 

ἄποειεα σετΗπὸ επρετιεπτία 

ποπ. «οπιρτοῦαίατυπι: ῖς 

γισαε αιβ]εεῖςατα εὔση 1811- 

ἆς εχρετῃς » εν πε]ᾶς 
ουδπι απ(α παπα αῆας Ρζςςς- 

Ρετῖξ ους ας ἔβοετε ἆε- 

ὃεε, ἀπὸ ἀεβάεταήβππιαν 
ες (αοτὶς σειαπαπίδης ϱ]θ- 
σἴαπιτεροττετ- Ἐτ εεττὲ Ροίξ 
πσῖπεϊ ποπετα αἴῑος ἁῑ[ε{ρια- 
165, αποταπι γπέχος ὃς ρτᾶ- 
εερτοτ,οϊδή(απε νιᾶοσὶς απτ]νος ξυ]τ Με]είας Ἱρβπαης πηαχίτηυπι ἆεςῃς Ρερεηῖε Αἰςλες 

9 ΄ ο 

ἔσωδ. κώλ.ια, 

ὁὁ παγχρατίῳ. τὸ εἰδαζαδτ 
δέτοι, 

εἰσότι ῥαΐτερον" ὥγνω- - 

σον δ) το ωὴ Φθομανευ” 
κάφοτορα, }ὸ ἀπειράτωγφεέ- 

γεν. 
κεινα 3) κεῖνος αὐ εἶπει 
ἔρα Φερατορον ἄλλων 
πο σρόσος αὔδ ρα Φροβοσει, 
εξ ἱερῶν Ὃ σος αμ 
ῥέλλοντα «ποθειοτάτα» οδέων 

ο οέρεμ. : 
γαυ μὂν ανν 2έραι Άλκιμέ- 

ων. 

2ίχαν σεκακοσων ἑλών- 

έοπ ἁ(αιρυίοτασι τΙσεβποας μέχᾳ γιολοτίαπι. Αἀεριως: 

πάρε», 

1. 

. 

πο μις ον μαςν 

µετόρεσσς, 

1 ΡΠΕΥΖΣἱ0. Ώσιογε αμ 
ΓΕ7η Ρετίζο Γεμε: 4 
βαση 20η ργαήιάιῖβε: 
{εκογές εμίή ΓΠεχρεγ{ῦ- 
7411 16ΎΣεΣ. "]ῆα αμ{εύ: 
2]]ε ἀλκεγί ορεγα Ῥίζε- 
Τί εεΣέ7ὰ : μὸ 1415 
γΙΥΗΠ; ΡΥΟΠΙΟΗΕδΙΓ2 ἐκ 
αεγὸ εγσαπαδας 4εᾖ- 
ἀργασίβήπαη σζογί Σε 
ῥογγασητώῃ. ΝΗπεΦΗ 
46η {ρ[; ει εί ΑΔ: 
ἆοη γιόυτέη εγΙοίΑϊν 



ΟΙΓΥΜΡ ΟυσΕ ΨΙΕ. τσ 
ὄν παγκρατρ.ΟοΏπτετ επι Πιρειιογίρας.Πογκράτιον αὔξεσα εἰῖ αἰεα]οεῖςί εεζ- 

ταπα]ηίς σεπης,ἆε απο αριά αμεηοτες εοπετοπεσεῖεας, αμίά {τε δὲ ες ας αΡρε[- 

Ἰαεμ. Ῥπάφας ἵπ Ῥαπά, Ἠϊοίε εβε εετταπαπίς 6επυς» εκ εο ἀῑέαπα, αμὸά 
ρἀποσατῖς οπιαῖοης οοτροής γιήρις οπιπιήπααυε πεπιοτησα «οπεεπείοπε 
{τοηβραταγ. Οαἱείρας επίσπα, εἴῖαπα ἔγ ειὈῖεῖς, ποπ πιοάὸ Ριισηΐς ραΏεται]α-- 
{τα ντεῦαπτης, οπιπίαµε Ρειεπάῖ ααιη]μαι» Ρτεπεπάσπάίσαε πποάο. Ῥμπας-- 

«δις. 1.4. 6.4. 9γππροί. νδί αὐατῖτ εἰ Φρεδβύτατο ἡ παλ” των αλωγισματων 2 4ο- 
«εξ σαγκεόπον εΏς εετίατηετ.ες ρηβίατα δὲ Ίπέῖο πήκεσα » αμα αἲς. ὅπ ον 
εξώνται το παγκραπον. ὃν. σε πογμής καὶ πολης ἆγλογ. ν]ιάε Σς181. αδι 22024ΦωΥ. 

Ει 6αἶἷμπι ᾗ. 7. «. στ. δεερλαπί Τηεί. πο. 6. ὃμπε απΙ πεγταΌλον {μίη- 

68ΕγΣΗΗ1 δε παγκρότον Ἰάεπα επε ρυεαΏε » Εἰπαίσααα» αμεσα θτβ]ετα Η]α αήη- 
οις απήσαα εειταήπα οὐϊροδε » γιάεμςσεε Ρηρί]ατατα » ουσία ]τασι, 
ἀδευπι, ]πόχατα : αιιος {εσπτας εβ. Ηειτποίαυς Ἱ. 39. {πατάπη επιεπάατίο-- 
Ώμη, θεἆ πώταῦλον αἷϊαὰ ὰ ραπεσατο ΕήΠεποα ἀιδίμπι εξ «χ οταεῖς αι-- 
εωλοπίδας. 

τὸ διφάξαδαι, Ἠος εβὶ τὸ δδάέαι τῷ ὀπεαμδῳ ῥᾷδοΥ. αβεπιτήδειον 3) εἰς Φβασκα- 
λίαν ἑτέρων τὸ μὲ σευμαδέῦ. Ἠῖης ναῖσο ἀῑεαπε» Ώουέασ (11 ἀμάλοσ. Νεπαο οπίπα 
Εαοϊλὴς αστεια εεαάῖε αιὰπι απά ε0πα εκαξχὲ «Πες, Οποά δε αἆ ἁῆειρπας δὲ 
Ἠδοτο]ες αττες τεξετηῖ Ροτεβ.ΜΗ]εα 1 εοπαρεπάϊωη «οπίταΠετε, οΏίεμείς Ἱη-- 
ε6πι ἆατο πουῖε » απί Ρενεδχὲ ἁῑάῑεῖε. Ωπβπι ἵπ {επεεηξίαπα Άαο Ριπάατί γειρα 
Ριασεἰατὲ γ/ατραρυπεάς: αώύδμς Με]εβαπα αῦ βτμ]εεῖς Ρεεῖτία εοπαπαεπάας: 
οσα ἐπβταδχης Εαεῖ]ὲ Ρα οερτα ἀεάῑε αἰῆς αβεεῖς,αιήΡηςΡεῃε οδ/ειηαεῖς γίπ-- 
εετεπτ.Εβ αμέεπα ῥώτεεεν οοπηρατατ. ΡτοΡοΠΠμο» νε ὃς {εα επί κουφότερα, 

μονο, ο ο ο. 
οπειροτων Ἡος εἴϊ ασσειςώ). Οοπωπιυπε εἰ αππιερς» Ῥοειεμπα ΥΕΤΟ ἄπειρατος» 

ὭοτΡτο ἀσείμτος.Ἠος «ΟΠΙΡΟΠ. οκ α.Ρτίμα:.δε πειρστος ἃ πειράομαι ΓΕΠζΟνΕχΡε-- 
210Υ,6μαπα γοσεπα Ο1.Οἆ,π.Νεπι,τ. Ηεμτη. 4. Ἰοπεπίας. Ῥταεεάεηεῖ απτετῃ Ο. 

6. ἵη Βῇς βαία τ' ἐν ἀπειράτωράπείέατος ἀεδποεπάμπα εξ εχ  ῥτίμαξ, δε πεῖραι ρτο- 
σέζας Γή , ΣοΥΠΩΗ». 

Ότ. κεῖνα ὃ κένος. ος Εξὲ ὀμεῖνος αἲ ὃ πεπειραμᾶνος λέρρι ὧσι Φλέον Ἡ ἄλλων ἐκθγα ἕρ- 
Ἰαιτῖς τρᾷπος αὔθδρα «φερβιβάσει, μάλλογτα συζων ἀποφέεεθει ὃν, Ἡ ἱερῶν ἀγωγων.Εὶς οἳ πιε- 
τησ Ώαθεί κεῖνα ὃς κέγος Ῥτο ὀμεῖνα ὃς ὀνεος.[) εἰπάε περαίτεεον αἀυετΏ.σποά {ε- 
οπεπτε γοςβΗ ἃς «ΒειταΓ:{εαπεητε «οΠ{ΟΠᾶ σεζαιτέρω γ{πτρατης ». νε Ροβείηις 
εἶιμς περα, δε πέραν. . Ξ 2 

᾿ερβάσω, Τ)οτ.ρἵΟ Φεεβίσει ὃς Ίος Ρίο Φεμβιβάσει,ποδεμοτώτω Ώ)οἙ.ρτο σεδει- 
Νοτάπέω,ιος εξ κρποδουμδρίω, 

γω µδν. Ἠος εξ» γώ ϱλὺ πμή Ὦτν ἀιτῷ τῷ Μελησία ἀλείσῃ ὁ Αλκιμίδο τεία- 
ν ος , - : -α 

χοσὸς ΣΕΧΗΤἠς ὑπὸ ἀλείσῇη τούτῳ αλαδηχδέί. Νοη επἶπι Ἶος αοαἰρϊεπάμπα ος 6 
επρίητα νιέτοτίας τεροτΏβει Αἱαπηεάον. 9εὰ Ιητε]Ηρεπάωτα ετἰρεβπιηπν 
Ῥππς εΠε ατΏίεταπα ες ἤς σι ὁ Με]ε[α εκετεῖκαά ἔτι εάοδα γἰςετηΏς, σἶκας μη 
Φειακορμ, Ἠ)ΟΓ.Ρτο Μκέω πειαχοςίω). 

ο | Υ 
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παράφεάσι» 

αἱ ᾱς ἁϊπίηο ΕαπΌτεΥ- 

βις,δς (σα ξοτΏτα ἁιπῖς άεχ- 

τοεῖταις πό ἐταβτατας, αὉα- 

εωος Ῥπετος απιαροπΗῖας 

τοβτασίε :ἵτα ντ ρες ποᾶξ 

ψἰάίααε οεεπίτας, Ραττίαπι 

{παλ]το απίπιο , ὃς Ισποπηί - 

πἰοςὲ τερεῖετε «ος εοξσετῖς 

οπιπέπιαας Ιοᾳπεπά! Ίρες- 

«ατεπι ρπάοτε ρετξα[ῖς αἆς- 
τηετῖτ. Οοπττὰ γετὸ σὶοσίᾷ 

αεζε[ῆοπε ἐκ υιᾶοτία, ρᾶ- 

εετηαπι απππῃ ἴ4ηΤΟ σαπά{ο 

Ρετξαἀετίς, ντ ἀεδαεπι εἴας 

{οπεβαιτεπι͵, νεῖατ 1πίρίτατο 

τοῦοτεποπο σεετοαΗτ: 1ρίε 

πετὸ τεταπιρτβε]ατὲ σείῖα, 
τὰ π «αἳ ««.« τς ο : Ξ ο . ο ρα - Ί 

σποτής ππετα βε Πρετατας:εἶπι ἡδχας οὐ ΠΜπ][σατατ ααἰ{απῖς «άϊτο γ/σιατὶς [ρεεϊτοίπε ποπή- 

ΡΙΝΡΌΑΧΙ 

ΕΡοφὴ δ. κώλ., νο 

« ’ - : / 3 

ο, πχὀ ὢ ΦβεοΥος ᾱ- 
νορέας ἳ ὃι ἀμπλακῶν, 
ὁν πατεάᾳ παλδωγ ἀπεθήχατο 

γής 
ιά ” 9 ΄ 

γόσου ἔχβιςο) χει ἄπμοτι- 

ραν 

γλὠήαν » καὶ ὀπίκρυφον ᾱ- 

μγ. 
πατοὶ 3 πατρὺς ὠέπνενση μά- 

γος 
΄ Φ-ὔ 

2ήφαος ἄγτπαλογ. 

αἰδα τοι λάφεταε 

αῤμλνα Φράξαι αλήρ. 

πῖς ἹπιπιοτταΙταῖστα εί εοπ/{εααατΏς. - 

πι ΄ -. ω ο πο ΄ . 7 ον 

ὃς πίχα ῥ.Ἠος ε{ῖ ὃς συ» θυτυίᾳ Θε5, αἰθεία, α' ὧι ἄποπυ-χῶν, τεσράσι πποισὶν ἔπέδηκε 
ο 5 κ ο 2 σα α 5 Ν 3/ » ες - ’ -ν .. 

«σαν µεωσιρίω εις 3 οἶκον ατωγ ἔπαναςερφίω, ) ἄτιμον πα ῥῥησίασου τε γλὠσσαρ» 1)λα- ΄ 

Δ ΄ ευ. ΄ -- - » α« 9 . 

βραίαν 8) γυκτὲ πορεία). Ἐκ Πή5 ἄρρατεῖ Ῥϊπάατασι απορἩβεατς σ]οτίαπι ν1ζτοσίς Α
Ι. 

«εἰπιεάοπιῖς ὰ ἀεάεεοτε Ρἱμσίητα απετίατίοταπα » ααῖους ἀευίσίς πς]οσίπαα ὃς 

Ισποπήπ]οίαπα ἵῃ ραττίαπι εβεςίςτεώἸξµτη. 
΄ ΄ ΄ .. ας - 

πύχα Ῥος.ρίο σχὴ » έβαιε εἢΗρβς «Ἡ σπω.Ῥπατετεα πεοεβατὶὸ βπαρίες Ρο 

εοπηροῇ{ο » ἐυπιχίαΠομᾶ 9εΠο[.δς ΤΗ εΠππας εχροπαπεΙπτε]Ησεπάπα ε{. 5ο- 

νο. απζεπιονε απτὸ νίάίπαας, νἰέζοσ]ας πυπ πῖς Εμοτῖνντ εαυ{α Ρεπαῖραϊ! αἁ ετῖ-- 

ετε,ῖτα ἕαππεῃ νε αάἱμισητεῖα Πποη οπαξξαῖ,ντ δε Ἱταάπὰ οντ ὃς Άος {οςο,απυπι δε ζοττϊτααἰπᾶ 

Αεϊπιεάοπεῖς ἀἶτετααι ψιότοτία εαιήαπι εεῖοιαῖε 
παλ κμ. ᾱ- ολ ας. -- ν . ο 

αλοξέαι. Ψ ος αὐορία. Ὦοξ1εα-Εβςἰώορέν νετὸ Τοπΐσα, ἀεάιιεῖειις αὉ αὐὴς ΠΗΕΓΘ 

αἲἴπ γ.Ἐδάεπι οεεµτεῖε Ἠεπη.2.8ς Ῥγτά.δ. 
Ἔ δις - 3. 

ἀμαλακῶγ. Ῥατῆς. Άος. ἰμπλαμέω,τὸ 1οτί Ύ ο τς σαν μπλα κου αὉ ἀμπλακέωρτο ἁμαρπα]ω. Ἐϊετί νίάστας 3ὓ 

᾽απλέκο ἱπερ]ιωταπία Ῥοςσβεμπα Ὠομαήηςς γε]αεῖ αΗδιήάανα τεῦας δε Ρεοῖ 
παρ]ισαξ, 

μετάφρασις. 

οµ [μστε φάει, 
2εἱ ΓοΥΓΙΣΗά1πε ἓῇ« ο. 

Ίο ση [γή[ήχα σης, η. 
4 Μ4ΣΟΥ ΡΜΕΤΟΥΗΙ ε- 
Ρο/ε πιπούτίς τες 
{πι ΡΙΗΗΠΗ » «ὔ' 1σπο-- 
7Η119/411 1166 ἴμη- 
σασην ὁ οεσεαῦε νἱα. 
Ῥαστί µε βασγ6 
1ηῥγαμι; τοῦµγ [επε- 
ἅεί αμεγ[αγία. ΟΥ- 
οἱ ΠΠ: οὐ] - 
ΣΥ νΙΥ 1 εὐπκεηίε- 
σα ες. 

ας 

τρ ΄ , η . - ντος 

ἐν πεσράσι σώδων γύοις. ῬεηρΏτα[Εοὸ ρτο ἓν πεπεάσι σοιον.Οήπισπε Φάισεπαπαα 

εβει τά, ο) ων { ἀῑσι Ἴ ἷ Ἡ ν . ον 5 ο τε) 

πεττόρων σαήδων γήριςι ῑχίε πισεάπ.οἱευτὶ ρα]ὸ αΠτὸ τε χεεδε ἐεασίασ» Ρίο 

πεῦς χερες. 
΄ ” ων, 9 . .. ει τα τα ο ν) 

νόσου Ἐχθιςτγ. Ἀεεϊάππε ἵβα νιξεῖς,τεάῖευς {πα ρατίαπι Ρἱαπὲ οἱοαις» 19107 

πήπἰοίις», ὃς οσεευ]εῖς. Ναπι ααοά αἀπετίατίο ΠιεεµῬαστυπε, εβτεῖε τι ππολε. 
ἰ : : : ν ]α 

(πβνσιααν {ε ρατήαπα τερετετε » νι [οᾳμ] ρτα ρυάοτς ποπ απάεαης» 
εξ κ : μα. ο» εν - νι ς 

Ρες πούῖεπι Ιποτεάαμτιτ,σπὸ Ἠτεηῖ οοἵηπι ΠΟ τους πι ολε 

515. . 

- 

νε εἶαπα 
ἀρτεῖ- 



το τα κο ος τε «ενος 
τν υπ ΕΝ .Ἡ Ω θα 5 5 χω 3 ώ 4 - 

σοι πάτερς- 11ος εἶἷτ τῷ ὃ παπσῳ Ξγέβαλε 190 σὸ γης Ε/ανΤάΝΣ12200 κβΤΗπυγου- 
4 μμ πε ον κ ”χες ὦ . ών ᾧ 5 ε ἀόρον ἄωλ ὧσο σὲ όρωεαέ]ῥωσε, Ἐῑὶ Ὥας αἶεετα απιρΠβεαΠο αὉ ουἱ Ῥατετϊ 6αμάϊο 
εκ «2 γἱέχοιο.Όρροπιητις Πὲς γοὐήγ,ὃτ (ρηύή. [η {εμεᾶχνξε εξ ἀεβριμτας ., {εά - 

εχΒιίατατμς {επὶς απάπαης νίτος απτῖ]ας τοστεθξ, 
Αἴδάτοι λάδεται.Έος εξ οἩ Φολάτου ὁπιλανδαβεται, ἐντυῤῆσος «ὔχρ. ΦεΠῖεμΕΙα ος 

ἀαρίίσεπα Ηῑαπι αἳ αἀπειίατίοτιαι ἀεάεςοτε » δε απἲ ραμάϊο »απιρμβςαείοπεπι 

σἰέχοτια εοπε]ηάῖε: σωμα Ιπηπίε τες εππι Ἀοποέςε δε ἱσυάε σεβας» πιοτεῖς πις- 
ευπᾳ το]ετε. Τῆπι επίπι ποη απηρ Πω» σταις εἴε πιουΐναμία υ]τευεῖς εάἹευτω ἔρε- 
εἴπιει ποπαϊπί5 πιποτεαἩτατε ἆοπαθίε, Εὶς ἀῑφα δε λάδετιι Ὠοτ. ἴηπε Ῥτο 
Είδυ ὃς λήδεται. : 

παράφεαστε» αὐπορ. κόλ. 3. μετόφεχος. 

δρά πε 6ΡΟΥ2ΡΕ 712710- Οατετλπι οροτίεῖ γί Ώσς ολη΄ ἐμὲ χε μλαμοσιωύαν 
: 711 εχε{Σ4ΛΣΕΊΠ. εἶο- Αἰοϊπιεάοπιϊς νιᾶοτία παῖ- ο 

" ογεγειεουπα 2 θεά τοε 
Ἡπ πιπαῖοτες εἶας Β]ερβαἆα θα , - η - 

ΡΑΣ ῶ, σωτο Βλειάδως ἐπί «κί Ἰπαβμμηι Ίογεπε 
4π πιεπιοτίαωτεποςεῖ:αἳθ νεος ο 

Ἱ Β/ερβμάν γιᾶογ]αίρηι 
ΣΗτα εΠαπλ 1η σταῖίαπα, ν]- ο ας ο : 
Βοτία]επι ἅππο Ἠσπαπυσν ἔχτος ος μη 9εφαγος πεεὶ- Ώγπαπυπα »/εχ/4 ομΐ- 

εαπαπι, Επαέχηπα απεαι σεσί- χει- ὅἡ5 117 εογοή4 Ογοῃ- 
Ἠ{σις ἔγαιτί5 υἱδνοτία ἀρας 

Ρερετή. Οποτᾶπα Βἱερίλ- 

ἁατοπα αἰσητῆσα δεΏεσῖ,{εχ 

τα Ώας «οτοπᾶ ἴαπι οὐξσίε 

ες Οἰγπιρίςϊς ἱαάΐς,ἵπ ϱπ]- 
Ῥας ἑτοπάε οἰεαᾶσί «Ο{0- 
ησΏτυς γιᾶοτες. Νες σα τᾶ 
8 ἆππι περοτες εε]εῦτο » 
σηρῖοτητα εὔἴαπα ἀεξαπέτο- 

χαπα πιεπα] α. 

δετετυπποσς α 

ως ορ 

σου Φυλλοφορω ος απθ- 

γγ. 
πρ σα : ο τνο 
επ Ὁ κα τί Φάλογσεοσ 

εος 
9 - ΄ 

χῶνομον ἐρδομλρω». 
΄ ΄- 

πκαπακρύσϱει οἳ ὁ κογιέ 
συγγόνων πεθναν παει. 

βοβεα εξ, Γγομάεγῇ 
οκ εεγεασαόιρ. ΕΕ 
επί «' ΠιογΣΗής ραγς 
{εςιῆμα 7ΕΥΗΠΟ ὅηρ 
σεγΏσαγ:οεομ/ργά, πε» 
Φα Ζ ῥη)μ ὤσηα- 
7073 Η1μήγε σγαζιη. 

Ἄζοπι ἃτ αἆ πποττπος εοπίαησηπεος εκ Ίεσε Ρετήπεῖ Ρατς Ιαυάις νιπεπείππης 

ος σεταπεας Ρταε]ατὸ. Νεαπε {ερα]εΏταπι οεεαΏς «οσπαζοσασα οχἰπι]ααα 

πλτεσῖςτα οσα ντ 1] 2ρ πιά {αρετος πιαηῖέςβα,3ά {ερηίτος Ώοι ρετπεπίαξ, . 

9 ϱ, 4 δ- ο . 

δν) ἐμὲ λελ. Ἡος εξ ὃν ἐμὲ Φὃ τω μυῤµέω εγ]σώντα,θράσαι Ἑλενμάδωις ἀυτοῖς ἆππ- 
Ψίκιον ὑμρον αἈτεγιάῶτον ὃν αξ χεῖρε αν Ἀλχιμεοντος ζώθγκογιῶς πεειετεδη ἔχτος ὅτος «ἔφαγος 
ἀπὸ Ἰ ἀγόνων «εράνους Φυλλίγους πεειζόγτωγ. Αροβτορᾗς απἴεπη ε[ῖ αἆ {ε,, σπα πις- 

πηοτῖαπα {πατη εκοῖταξ αἆ Ἰαμάες οπιπίηπα 14 6επετε «Αἰαπιεάοηεϊς πααίοσηπᾳ. 
Ευα μωσωύαν 1) Οτ.Ρτο «Οἵ1Πῃ. μωημοσιώίω. 

ὀπόικον ἄωτογ. Ῥετιρητα(Ηςὲ ὃ ὕμνον αρρείίαε,απεπα Υἰέχοσες ζαπαπσπι {ης υἰ- 
ἁλοτία ἔτιόχυπῃ ὰ Ῥοξτα ας ἲριιΏξι ὀπίγικον {αραιά ὦμρογ, 

χειρῶν. ΕΙΟΥΕΊΙ ΠΙΣΊΗΗ71 Ὥος εἰε» γΙᾶσγια πηαηίόιρ ρατία. ναι Ἱαδτα πιαπς 
Ριαεῖριὲ τοβοτε εοπβατ. 

Ῥλεψάδως. Β]ερβαάσ,τεῖδας Αἱαπιεάσηςίς ἵη Λερίπα: ααὰ Ῥηε ἠσπαάδβ- 

εως ὰ πΏππετο γ]όοτϊατᾶ,αιιας εα {απαϊ]ία Παβιήε ίσα νεηοα. {οἷις Αἱεϊπιεάοπ γί» 

εεῖε», εἰάίαπε Άατετ ΤΙπιοβµεπες: {εά αωώπαυίες 4ητς ἱρίος» εἰωίάςπι 6ε- 
Ἀθρῖς γτὶν ἵα Οἰψπιρης «οζοπαςί {πεήας, Οτα εειταπη]πᾶ φυλλοφόρά Υοςᾶς αἀ 

νο μα 



ων μμ 

θλωοἳ 

ο Αν οολ. 

τόο 

σεηας Παδεπε. 

ΡΙΝΌ ΑΕΙ 

αἸϊοεππι ἀϊβετοπεααν: παπι πας γἱετοτί εκ οἱσα[ή Ειοπάἀθ “σοπίεχΗπε «ο{ο 

ΏαΙα Ρίο Ρταπήο. δέ γετο ανα, απα γεῖβες » απππα» ἆ5 θΠνά-γε Ρταπηῇ 

ἔσπ 3) καὶ π. Ἠος εβενε εχροπίέ Τεϊς[πίμς ἐς 3 καὶ πε ὀποδοῶπ µέρος τι πῶν 
΄ ΄ ὴ » 

ἐγκωμίωγ» ὃ σε; Πόμδνον «ερ; ἄντὲν , κΤ. νόµου αὖ πεόωτο. Ἐϊ 
3 ἐπαφων.δεἆ εὐπιαὰ ]οεί ῥεί- ΄ 5 ΄ ΄ 

στετελευτήκάσην Έγγομοῦ ) δὲ ΧαμοΥ αέρος ἀποφιδὸμλωογ»τὸ 

στ θοΠο]. ἐαι Ὁ καὶ τοῖς 

{ριειίτατεπι Ιεδεπάμπα ῄε,ποῃ ἑρδνον, [εά ἑρμϊμων,ιάεο {ς Πτα πια ]]πα ΊΏτε- 
ο ... / 5 ΄ 2) ο. ”.ί - 

ριετατί, τὸν ὃ σε ηομλύων ἀπὸ Ὦ ζώντων µέεές τι Ἁ) ἔγγομου Σωᾶσιγ 6. (σποπιε αιᾶ 

ἆοέεε ρο[εετίταείς ]αμάες οὗ Ριφείατα Ειεῖποτα αἆ ἀε[απότος ρετΏπετε. ἴα 

αλ Φαόντεοση εϐε ἀαθίυνς Ρίατ, Ίοπ. ὃς Ρος, ρτο δωΐσ. ὃξ κῴγομον ΡΙΟ 
κ ” 
Ἀ 27γοµ0). 

κάτακρυσῦει ον κε. Ἠος εξε ὁ χαταχρ 
3 Ἆν ὤ) ΄ 9 ΄ ΄ 5 .ω 

όλα κ) τ τεγεώτων τάφῳ πειωζρων εφΙρετα., 

σπα ἆοσεξ ΥΙσεητεπι γατα Ροβ {ππετα, 

ποϊαίσετε.Γ.ερίεις Βὶς κεδια) Ώοτ.ρτο κεδνίω. 

παράφρασιο, 

Όσατε Τρμίου Α]εῖπις- 
ἁοπαῖς ὃς ΤΙπιοβλεαίς ϱα- 
εεσ,απάΐτα Βίοσυπι γιστοσία 

ες Ναπείαιοπε Μετευσ] 

βίια, εοτῦ απαπευ]ο (-αἱ- 

σηασ]νο τεξεστε Ροτεσῖτ,αξ- 

-αἁπιοάαπι Ἱαρίτει {πο ϱε- 

πετί (ῥ]επάίάαπι 1 Ὀγπα - 

ρῖεῖς Ιαάϊς οσπαπιεητΏ «ο- 

εοπα ριαδυῖς. Οακτετὴσπι 

νεῖϊπι νε 1άἆεπῃ Ἱαρίεες, απ]ς - 

ασίά Εῇ ἵπαεηας ασξε, Όοπα 

{αβετ Όοσίς ἠπιπήτεπάο 

Ρτοίρετετ;οπιΏέίς :ποῖρος 

γεβεπιεπτες ὃς Ῥεσίεπ]οίος 

αὉ 1{ρβς ατεεατ. Ο αἰπεβῖαπα 

Φτεσος πε ραπατατ,νε αὉ 11- 

α]άϊα τερας ρταεἰατῖς «οπ- 

σατία ἱσάαοτας: [εὰ Π]]βίος 

αἆ ἱποβεπίς σῖτα ππείαπα ἀεάασαξ: ὃς οὖπα 1 

5 απιρμάςεε ὃς εππων]ος. 

ον ον, ον ς ῃ ὃ ν - . ν"' 

Ἑρμά ὃὶ Ἀν]απεβε. Ἠος εἴξ ὃ Τρίωγ 3 ὁ πωτὴρ ἀχούρως ογγελίαι ὀνγατεος ὥΕεμομῶν: : ο λ.1 κ ΄ 

3 ΄ 

ἐπῳδ. Κὠλ, α, 

Έρμα ὃ Ἀυγατρὸς αἰχούσας 
1Φίων 

Αγγελίας, ἐγέποι με’ 

Καλλιμάχῳ λιπαεον 
κύσιον Ολυμπία, ὃν σοι ᾱ- 

παστ 
ΔΝ Α. 

Ζει 76ει. ἐσλαὰ σἳ ἓπ ἐσ- - 
λοῖς 

ἔργα Φέλαι «δμλυ. ὀξεί- 
α ο γόσοις ἁπαλόλκοι. 

Ένχαμαι ἀμθὶ χαλῶν 
"δρῷ νέµεσν διόθκλον μὴ νέμλν 55, τν 

το απόμαντον α}ὠγ βίοτο, 
5 5 
αυτου τ' ἀέξοι, καὶ πολι. 
Ὄγε: . Ζέγε: (14 ἀαηγΏογΗΗ11 ΈχΡΕΥΕΟΊΗ {[ετεης ν1ΣΗΠΗ5 σα 
αππρέετεεενό νγδείη. 

- ο. ΄ [ά 

σαι αἲ τῷ Ὠβοσήχουτι κ 210ς Καλλιμόχῳ, ὅτι Ζει θιὼ 
: σ σ νὰ 

Ώοτ.ρτο «ΟΠ1/η. Έθμαξι 

ε ΄ Ν 3 Ν ” ω 

ύσδει 4) ὁ «Ἔάφος τίω ἀγαθίω αρετίω πώ συγγώη, 
Αἰεετα σποπιε εκ Ριαεεάεητί Ώμεπς, 
εάπααυε εοπ/{απσυπεῖς νῖτα ζυπάὶςΊη-- 

Ῥΐος τππι ραιχίαπι Αεσίπαπι Ὁδαῖς ὃς λοπο- 

ο λὲ χο ο οι ο ι ἑαυτὸ ὑῶν τῷ αὐτὸ τν 

αλ πα μις ον Όλυμσπᾳ νίκης. Ίπι Ἶις απ ἄιοπεπα Ρος” 
Ἡσαπι, απάπα ἀῑεϊεξαπααπι νὶάοτί : αηϊππαάιεττε Π1έη9 

τε αἆ σος ος πι γΙοζοτία Α]αϊπιςάοπεῖς πωηείαπα αἆ 144605 Ρεπειτ”- 
Ὥραὰ ση τβῖ ςΕ{Τ ας Ξ . 

ν 1Οσεπ Ρροῇι: ἔαοετς αμυαςα]ηπα»Εβό" τν, 

. 

ες 

ε- β 

Ξ 
’ ας 

μετάρροσ. σα 

| [ Μεγοιγή αμ2επεβΙ 
γὐι απήιµετ ἴρια 

κπεἰαεἱοποπανπάΤεε 
σα ῃαεβο [επ ΔιάΗπε 

οΥπαΓΗ/ οί οὐαεβίξ 

{η ΟὐγηρίσφΜεηε ῥΤά- 

ὑμις Ἱαρίκον 1β/ΦΤΜΗ 

6εηεγ1.Ῥόπα αμΓΕΠΑ Ἱς 

Ρε δοπῦ οβε4 γα 

{γε αεγέᾷπε πιοτζος 

Ρτορι//εΕ. ΟΡΣΟ {ο δο- 

ούΗΤΗ Γ1Γ4ΠΗΡΥΟΜΕΠΕΝ 
Νοππε/ η εοηέγαΓ14 Ε0- 

σΙζαηζΕΠ ποῦ ΙΙ” 

πο ο ον ϱ)ε παρε” ον ἵῃ 



ο Εν ο ΕΕ τὰ 1ότ 
αἶον. Τρῃϊοπ ὃς (αἱΗπιασβας, 2υτλοτε 9εμο]. {εεμπάμτη απο[άᾶπι εοπίαη- 

Ριήπεϊ βΙοσυατ Αἱεἰπιεάομηής,δεεμπάατα αἶίος [ρ]άου Εΐε εἰης ρατετ: απαα- 
-σμης γἑτὸ,αυπησα]ας, 
Αγγελίαν.ἱααϊά σι Μετεμτίας,ἰπααῖς Τεἱοπίας,Ώεοσυτη ε[ξ πυπεῖης {η εστ]ον 

τειτάα, ἃὲ αΏίπάαβις αὰ {ηέετος ἀμεξάϊς Ρτρεβἀσίτςο ἀῑεῖς ροξεᾶ 1ρᾳ1οηξ εἶηε 

Ύοεεπι αιάαΗ[ς, 4 παπι ῥετ εδωλοποβαν Βηβίτ εἶμς βΠαπι, δζ νοςδῖ Αηγελίαν. 

Άρτα ϱὖ' κόσμον. [ητε]]σιε γἱέτοτίατα Οψπιρίεβαι, απία υπῖας γιξεοσία εοξαι 
Φεηῃ5 ΕκΟΤΠΑΣ.ΑΛΕε Ολυμπίᾳ ΠαραιάἸεπάμι 6». 

ὄν σου. (αμα εβῃείεπτεπη γίόξοτις εηδήε Του ντ ὃτ Ἐροάο τ.Φεπις απεεπα, 
ἑπεε]1ρῖς Αἱαἰπιεάοπτεπι ἃτ ΤΗκιοβᾶοπεπα Πἱο». 

ἐσλὼ ο ἐπ᾽ ἐσλῶς. Ηος ε ἀγαδὰ ο ἔσ᾽ ἀλαδτῖς 3έλοι ὁ Θεὲς παρέχευ. Ἐριίοσις 
ςοπιρεεσβείοπςε «οΏβίαῃς, (πα ρείπηλπα ὀυτυχίαν 1Π τεῦας ασεΠά!ς ορεαε.2.{απί- 

εατεπα πιοῖΏος αςΙζος ατεπἀο.3.Γπυίάϊα ρτορυ αεἴοπεπι 4 ποβεηίαπι γίεαπα 

σ.δτ ν]εῖπιο εππιπίαπα ποποταπι εἶπα Γρβδοτυσα ρατσία.. Οσιτετήπι ἔσλα ὃς ἐσλῶς 
εβειτητ Ώου Ρτο σοπιπ. ἐφλὰ ὃτ θλῶς ἐς απο 2.Ογπιρ.ΟΑ. ὅόμόν [πβη.ἴος, 
ὃς Όου.ρτο ρώῤα.. ο : 

ὀξείας νόσος. Ὑοσας ΠΠΟΙΌο9 αεμζος τὸν ὁπαχηωώοις 3) σθοδεϱιὲ, ἃς αὐῖοις ν]άε 

Ηϊρροετατεπι, ἃξ (Φαἶεηυπα. ς 
ἔνχουαι 3μθὶ. Ὥος ο{ξ ἔνλοιαε Δία μὴ Έλτω σοµβίώαι Φ3ύνον εναντία βουλενόµε- 

γο: ναί ραιςϊοτίθηςσωὴ θδουνθόδαι δι καλών. Ίταφυιε νέωτσν Πᾶς {ππις Ῥτο φΦόγο). 

ὅσ Φλόβελον εχροπε ἔναντία πειβσαν,οἳς βέλευόμεδα ον δὣχαζεσω, } διαλωείζουσω σας 

ξελα: 
ὄγων. Ν ἰπαίγατη ὁ 7εις ἀυτοάτε. Νπαίταπα Αεϊπιεάοητεπα ὃς Τιπιοβμεπεπι Αε» 

Φίποταςνὴ πελυ. απαίτασαι Αεείπαπα, ξοτηβὶς ὃς Ἠοποπίδις αμςεαῖ. 

ζαλθκε, οαλλκας αἲκα. κ κι ῷ ας η να ο ρα ασα 
: Ξ ον ο 

ος Φά, {ον 

ο ο ο ο. Ἂ ο ον ρα ρε ολο ρα μες ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΩ ΟΠΟΤΝΤΤΘ, ΕΡΗΑΕΜΟΣΤΟ ΟΡΥΝΤΙΟ, 
«Τ{αλαιςλ, Ῥαἱαβιτα. 

ΕΙΔΟΣ 6, ορ ε-. 

ΑξσὗυΜμΜΕν τν Μ. 

Κ ρ]οίέμγ Εββαγποβε αν Ὁ ψηβίογμήή ε Ρ} ΕΡΓΟΥ112 

- οι ζζογῇ]ς αξδο ῥήηε ῥαγία. 65’ ο πιαίογίδης. ἵ αγίας εΓίαἨΒ 

κ νά 

: 
τα . 



162 υπ σιε α Τ- 
ἱπγογ[ογ; ἀἰστε[ίοπεν , υείμε αἲ [αὐμίας ΡΗσηα Ἠεγομ]α 
εοπεγά ΛΝΕΡΙΜΠΗΣΙ 65’ «4{ρο[Ηπενι: 65 εµεαΙ{οπῷ ας Ῥνγ- | 

ο. μι ο 4 44με ἴοεο άβεΓΙΡΠΙΗΥ, 
΄ 

παράρροσις. 

Π]]α απἰάεπι Ατε[] ος] 
ελ] πίςας ἹγιπΏ 5, απεπι 1η 
βτατίαπι Ηετευ]ς, ρΗ]εΏτας 
γατ]άίαας νἱᾶοτίας αἀερεῖ, 
εοιωροίπίτ, απ]ᾳᾶε ρο[ῖεα 
Φησαἷϊς γιδτοτίρας α]εα νο- 
εε.ἴα Οἰγπιρία τεῖῃα τερε- 
Ώποπε «αΠὶ [οτης «ΠΕ, εο 
οπίἀσπι 1η ἶοεο, γι ἀς[ιεεσ]π 
εοἶίε Οτοπῖο, {υβεεῖτ αἆ 
Ρτα]πάτᾶ εἶοτί ρα ΡΗεἰ,ν δΙ 
{α]τατίοπεπι ἀπεερατ(εααξ- 
πδας ἁπ]ςεες {οεῖς έτος 
πποβως. δεά Ώσηως, 4ΠΊΊης: 
ση, Ὡς ςοπιπυΠΙ ἁπηταχας 
οπιρίδᾳς νιέοσίδρας Ἰαπάε 
πὶτ τατας ἔπατας, Γεά {ιῖς ΄ 
εἴῖαπι πιεπεῖς Ρεευ/ατεαχ 
εοπίεφαατας ,  Παίυβηοάί 
εατπηπίρης απα ἃ Μις 
{πρρεάισαατατ αἆ επεοταῖα, 
αυίδας ]ουσὲ Ιτέας ἔαπια. 

ΔΝ 

σροφη α. κώλ. ἐς. 

Ν ϱἹ ’ ΄ 

Ἔο μ ΑΡΧλΟΛεΨ µέλος 

Φωναεν Όλυμπια 
, ; 

καλλήικος ὁ πθισλόος κέχλα- 
δως, 

. / χ »”» 

αρχὲεσε ἆ ροιον πας 9- 
χθον. ἀγεριογεὺται 
κωμοζονη φίλος Έφαι- 

΄ ΔΝ Φ / « 
µύσῳ σαω ἑταλρεις. 
ἄλλα γω ἐχάτοξολωγ 
µοισαν ἄππι τοξζωγ» 

Δία πε ικα κουσαη, 

σεμου τ οπίειμας 
οἀχρωτήειογ Αλιδὸς 

ποιῶσδε µέλεοσ. 
ας : 

πο δύ ποτε Λυσὸς Ῥρως 

Πόλο Εξέρατο καλλι- 

50) :57οΥ Ιπποδαμείας. 

΄ 

µεταφρσσ. 

Αγοζιοιοι φλήεμι - 
«41 {[οπαης αρμά 
οὔμπριαῦι θα ήμίο, 
Σ6/ αεζΗπΑΣΝ1 2 [ασὴς 

11 δαΡΗΥΠΗΙΗ αριή 
0622. ν{ Ρ7ΑΙΓΕΕ ἱ- 
2411 ΕΡΡΙΙΠΟ(Ιο απ- 
εὖς ο {ὁ6ή».δεά ΗΝ ε]ζ- 
ὁ ες ΗΕ ) ΜΗΓαΤΗ. 

αὖὐ αγεῥΗ5. Ιομέπις 
βίπε γΗΜεπέευι αἲς 
σα άγιο με ΠΠρΙΥΙΕ. 
ΡΤΟΙΙΟΖΟΥΗΜ ΕΦ. 
ΑΙ [ΗΚΗ εαγ ΗΠΙΑ: 
ζμσά «ποηίάηι 118. 
ῥεγος Ῥε[ορς αερῖδ 
ε[ ΡΗ(ΕΡΕΥΗΛάΠΙ ἆθ”. 
Σεῦι ΗερροάαμΗά. 

Ὀγμιαᾶς ἀθξαπάϊτασ, ρτοίεηπετε ὃς Τοΐεπι τατ]]α βι]πιίπα εοπτοταὈεητεπι, ὃς νεπεσαπάα 
Ἐλάϊς Ρεοπισπτθτίαπῃ Οτοπίαπα,ᾳποἆ Ρε]ορ» 1. γάις Ἀστος,αποιιἆαπι ἵΏ Ρυ]οπεεσίαιαπι Πρ Ξ 
ΡΟ ἁαπηα ἆοτεῖῃ ορρτεΠο Οεποππαο τοτυῖτ. ἅ 

γ νς 

Ἡφαεβεο. Ἐρμαυπποβεαςποπιέῃ Οἰγαιριοπίζα αι! ὲς οεἱεῦτατητ,!τ ὰ τετρο. 
ἁπαρμόζω αρε2 Φ’ ΩΠΩΠΛΟ ϱοἨμμισος. αάαρσο. Ὠπςῖτιγ Ορ αὉ Όρππτε ραῖσιᾶ» 
αις αρΟριπτς [ος ΠΠο Εις ἀεποπήπατα:όβς; Εοετογῇ παοττοροἶσνάε αμα 
ας Φτταῦ.δε  οἶαζαις Ῥα/σ[έχ]έῃ νοσατιί ὁ κ. νοροις τη- : σης ον Ὁ ἃ οι ς ὃν ΕΙ 

τα νἱεατ,ομήμς ρτορσίπα . θλίδευ ας κκ καππεωςὸ άτομα, ον 
ασε ΟΡ Ἄίδον ἀΦλ χατέλεη αἀμετίατίωπα. Ώς αμα νίάε ΑΠ. 

βοιε|.[κμοε.τ.ς.5. ν ' 
κ αμες ΄ ..» 4 : ν ον 

Τὸ ὃ Αλρόλω. Ἐκοτάϊαπη Ρετ ΡΓΦοσεμρατίοπεη,ιια το αἲς τατοπᾶ εως δῆε 
ος ος ας Ἐραπποίξας οοπαπιηπῖ Ατοδί]οςλὶ εασπήπε δε 

απο αἴυς 1 ΠΠΡρΙ]5. Οπαἵ 3 ” σσ. ο ἨΠίϊ 

{ τσαῖς ο αοιίδις ο. τας . πο ο μαμα ἁἵμαι Ατοδίς μι Ἡ9 η τοι ζ : 8 Ν - ος Σ- 

Ἡ μα ἵς νιᾷοτεπι Ἠετ ο, ττ ἔπε- Έσστο Αγοϊή]οεβις ας -- Ία ΠωὮ 111. ο - | ν ᾱ ος σσ ὃν όοις τα πίσσα ὃς Τοἶσμια εὄροβεισις, οἰεβματα αἲ ἵα ΟΥΡ εἶὖσα {οπίε’τμανταγτασιπα,οά επι εἴεβατα εεὗοε ,οκρείπιοις ἀῑά οπε ἀἴϊαυα 

τεπταπἰςἀεόα πε γοσεπι τάύελλα εβηκἰε : απαπα (αἩις 1.3.ς.1Π.ες Ατίβοριαπας . 

{ελο]ής ἐπεεγρτετατυς ὄγα ῥ αγ λομίαηνε] κρουμάτογ Ρ/Σ /Η»{ΕΝ ῥηαἰμά ιῦ 
ἀποά ἵπ ἠδομία οἀεδατητ. θεᾷ γατίπης γοςηε τοςσαι ]]πι τώλλά» μμ 



το... ο... 

στ Όλες ο ο Ε απ. τός 

ὀποδέγαατες ἀὐλὃ.Οσεοτὴπὰ Ἠπόις ςαπΏἶεπα Σε ᾗος ήσαν 

Τέώθλλα χαλλήικε ααῖρ αἰαξ Ἠεύκλεις ; 

Αὐτὸς Τε; κὶ 1έλαος αχ μετὰ σύ. : 

Ῥοΐΐτα οὐεπιήε γας νεῖα οπεπηής γΙέοσεπι Ατολημοεδή πιείος ια αά εες εαπε- 

σετατ.Ὑπὰς είαπα Ἐρβαιπιοίίο ἰάεπα ερῖα]ςα/ ἀεσαητασί πεσε[ῖε 59. Οποά εεῖ 

οποἁσταπιοἆο {μβτοεσε ροτη]Πεε : ἔαππεὮ αὐία ποῦ αἀεὸ πιβσπα Ίαυς εξ, ας 

οπαήδης εκ ασιπο Ρροξείῖ αεεοπιαιοάατϊ » {ξαταῖς Ῥ ἱπάατας αἩιιά ἐρᾷ επεοπή νώτα 

{ει]δετε Ρεευ]ίατο. : | 

θωγάυ Ὦ)οτ.ρτο οΟπ1Α1.ΦΩΥΣ νοσε[ωτε(οηση»:αωοά γοεβς ίσα οξευττίς οξίαρα 

Τῃηπι.{.Πὶς {μπήευ Ρίο µετιώρῳ ϱωῇ ἀδόκόμονινε πιοπεξ Της [ιαῖας : Υεὶ Ρτο Ραβ: 

εἰεῖρίο Φωγγθὸ.ΑΏτε Ολυμπία εἰΠρῆς ὦ ἓν ο /ετπαπάα. ο πες 

καλλόρως.δίς αρρεί]ατις ἃ Ριπάατο πος Ίοςο «ΑπΙςΗ Μλωά Ασοηιοςβἰςῦ, αποά 

{π Ηετεμίξ ρηἡς «δροβατατα,ροίτεα οδὔής γίάοτί εἴὲ αρτατᾶ. δις 1βήςΠῬεβαεης 

διὰ τὸ κάλλος ὃ νίκης ἆεδτι φιλέιημὸή οὐ Ράογία ῥ74[αηΓίαης εαμὲ {0/έγεΓ» σεισλόθς 

γοςαεατινεί ααδὰ εετ σείςερφοςνεὶ απο σεὺε ἐππκελάσοιω», τὸ καλλήικερνεὶ αποά ἴτι 

ἀρία νιδτοτία1α ογπιπαΆο.δς ἵπ Ρατεῖα «ἂπετεεις. Ῥουτὸ Ἱ ἠε]πίης τὸ ὁ σοισλόος 

ἅῑαε οἀπετρίαΗεετ εκροπεπάππα αὐτὶ ὢὶ ἐν πείτε. πόε απποται] εοπῖςετας αάῑς- 

ὅτιμα τω επίρης σεπεποις Πήἱς, ἵωκτα πρ απιποσαπαι ορροσεαπίταξεπι αἀμετοι 

πάξηταπα {ππαοτε. (ατού Ἠετειυ]ες νοσεδαξας καλλήικος , ομὸά γαβῖας γατής 

᾿τειτατυπα( ραταδη»,εδία σε ρερείατας γ]έχοτίας Πετοῖσα ξοτήτηάϊτης αἀερεις εἷ- 

{εεΟποὰ ερίεπετον αξὰς αἆ απεπα]ΐδεε αΗΗ νίτεατε δε γὶέχοτία πῄρπεπι τταΏί- 

Εοτήὶ Ροειήτιγε ία Ἐηρ.Μεά Νώ χαλλήικαι Ἡ ἔμῶν ΕχΔΡΩν θίλαι,τΌἳ κρλλήικος Έχθιων 

εχροπίετιτ, ὁχαλίω γέκίω ἀπὸ Ἡ ΕχΣρῶΥ ὠποφέρων : ή Ργα ατα αὖ ἐπιηλε γΙέΣογ1411 

εΡΟ7Σ47.Καλλήνικος αραιά Αεβπεπαυπι Ῥλρποίορβ,[.τ4.δ-Ρ οἩασεπα 1.4.6. 14.. 

ὦδῶν ἑωήσιως,Νοπιεη ε{ε {9ἱεαεϊοπῖς οὐὐπ/άαπι ααα αά είς πιοάυ]ος Περας , δε 

Ηείγεβῖης χωλλήικος» Ἰπαπῖε» εἶθδε ὀράσεως ὅπὶ τη οὃ Κερβέερυ αναγωγή. Όεευτής 
Ώας νος ἨΜεπι.5. Πιτ. Ρστ]ις.δε στ. εσα. 4. Ηλλπι. 5. Ώλσθπα οβίεετ Ώος Αρ- 

΄ 
24λόλου µέλος ρτουοιρίαίσεετ ἀῑεῖρνιτείετε Ἑκαίπαυς ἵ ΟΕάμαά Ηγπιπασα αμή αἆ 

1πυ]τος Ροεςίᾷ αεεδαιοάατί: αα]επι ἔοετμπτ αρ Αελ]οείιο βΐε τερεσεµτη» αὐά 

Επήεαπες Ῥ{πάστιμαι,α[ίό(σης Ἰἆ σεπη» Ροξτας Ίγτίςος,αμά Πησι]ο» ῥεορσή» 181:- 

ἀἴδας εκοτποβαπί. 
πεχλαδως.Ῥασήςτρρσατετ πιοάἡ,ᾳμοά ὰ χλάζο ἀεάπεϊοικ, αρα Βεαηες τὸ Ἴορῶν 

τὸ ἠχὸ,βχερο,γε[οπονώ µη (0η0 ΡΥΟΓΥΟΥ. Ἠοαῦεε Αος.».αξχ ἔχλαφν.δε Ρτατετ.πηεᾶ. 

Μέχλαθα Υμάε Ραττίοίρ. κεχλαδωςογιάς Ργώ.Οὰ.4.ρατεῖο. κεχλαδὼν ᾖοτ.».αξξ-α 

εοάςπι χλαζο. πας εηα Ῥήπτα εοἶα Πε ΡτΟ(3 ἀεείατες. Τὸ ὢ µέλος ὃἃρ 29᾽ Ηραμλά 

ο. υμπίᾳ Αςγέλολος συωέθηκε µετιώρῳ ών ἀθλμνο)» θλλονότ ὁ χαλλίνικος 
ὃ σος 23227 

οβχεσε. Μοβ]εξχο απσπιεῃεο Ρίο Ίρμεσε. ος εξ ἱκρνὸν Εγάνεῖο κεβνιον κε Λόφο 

οερῥῥηδέωα, Ἐφδρμόςῳ σι ἕπαῖρεις φίλοις λοθέυογπ. Οχ ἄγεμονευσαι 1)οἵ- ΡΣΟ ήλεμο υαῦ- 

σαι» Ῥῆς εχροβίεατ σοεηγήσααε, χαδηράήσιδτα» σεοῤῥηθίνα,, ΟΡ/{ετιαευς Πᾶς αιση- 

ἀο δε ὰ ααἴδης, αππα εὀΠεσετης «ἄτπηο, εἩοσας Ῥήρβει εοπ{Εεπεττις: πὶ-- 
αηίσασι ἃ γ]ότοτε σπή ριαίρας, δι απῄοοζασι Έπρα ασξ {εάιεραευς ριαευπῖςαα 
Ὑίδεοτετη, ος ο 

. Χ. Ἡ 



ον ΒΙΝΡΑΚΤ - α 
δα γωὸ.Ῥτο νώ 3 1νε τείροπἀεαι ριαεεάςπι τὸ μὸρ. ᾱ- ἆ. ὃ μδῥ ὕρρας Αρχ” 

έως καιρὸ ἴκωιὸς ἔγέγετο 1 γιῶ ὃ Ἐπεξελδν ν καὶ. 

ὕμρησον το) Δία » ὢ «υγ , τον λαµακά ἀσραπῆς αἰποΥ » καὶ ὅεο Κέόγιον ποιάτοις ὕ- 

ος οὗ αἱ Μᾶπα παρέχοισι διὰ τῶν ἔγκωμμισικῶν λέγων τόν ἐυφημίαν ποξζω πεμπό» : 

ων. Ώαςο παρφχέλειση ΕΟΠΕΙΠΕΠΕ » αµα (6 αἆ Ιεερεπόια εχεῖτατ. Ε επίπι 

ἐπωειμαι, Πιηρετας. πιοά{ Λοι. 1. Πιεά, ἐπενειμάμόω» νετὈί ὀπιυέμομαι, αμοὰ Πὶς 

Πμπίτας Ρτο ἐπεξόνχομα. Ἐπιρβαβς πε ΤΠ τοῦ» µέλεπ: αμα Πε πις]ὴς. - 

Ιαιάαεασας» α μάπα Αιεβί]οε]ιί εατπιῖπε Εαῑς Ιαμύατις:οἷα ]αμάς «οιπρ]εξ- 

Εις εὖπα Τομςπα,επά {αοτα ἵππτ Οἶψπιρία, εαπα ἱρίασι οετταπη/ηῖς ἱοεῦπα » απεπι 

{γης εἀοςΒίεὲ Ρος Ρτοπαουζο μπι Εἰάϊς ἀε[οηδίε, απα Ραῖς ταπτήπα Ρα εβε 

νΌί εεταπαίπα Ὠᾶς πετα «εἱεῦταραπστατ. [πτε]{ρίτ απτεπι Κ6ΦΥΙΟΥ λοφοΥ, ἆε αμα 

Ίσπι αητὸ. Έτ ἀερωτήθιου αρΡείῖας σεμνὀγξοττὲ Ρτορεε Τοιιεπῃ, δὲ {ρα αἲβς ἁποάς- 

οἶπι Γἡς κ ὅνο {αετα». 

ἀπὸ τοξωγ. Ἑαπα]ίασίς ροξτα ππείαρΒοτα: αιἱ Ροξῄ[η Πὶς αρρεβαςατεμς ὃς 

εποοπήίμπα Ρτοίπάε τεἶμτω αποάἀ ες ο απήτείσητ, Ττσυμητάς ατευς ὃς {ασιτω 

Μιβρ,νε δε Αρο[ίπῖ οΆστῃ Ρτα[Πάϊ: {σά Ῥάς {απε τας!) {οἶατες.ΠΙατυτα επ- 

εοπαῖα ἃτ Ιαυάες:Εἷῖς ἐχαβόλος, ἐκαπηβολος, ἐχαπηβελέτης αρΡε]ατιι Γαία {μῖ5 ταάᾗς - 

ςοἱ ε[εεβῖσας {η οπιπία,ρτα[ετείπα (πι Ἰοπσϊ(ταιος εἶτεα [οἶ(αίαπι παπα 

Ἰπηπατεϊεεἰτ]α ἐκατηβόλοι ἄἴευπευς ααῖα εαιπηϊπῖδης ἀεεαπταϊα Ιαυάες τος] ΞΓΑΠ5. 

πιατς, δὲ τεπιοΏππαας αἆ εοτας {ετάΏσητ, 

ισαγ.Οειαίπας Ὦ οτ]{πιμς Ρίο µουσώ». δε ἑαταβολων, Γ)οἵ.ΡτΟ «ΟΠΙΠΙ.ἔκατή- 

Ε1λω). ὰ βησυ]ατί τεξζο ἐκάτήβολος ῥγοσμ! Ἰασμ]αης. Ὦ εἀπείτας Ίχα νοχ αὖ ἔκὰε 

Ῥτου δε Εέξελα Ῥτατετ. πιεά. γετὈῖ βάλλω Ἰαεῖο » ἠαυαῇογ. Ωπατο Πε Ρεϊπαλπα 
ἑωθόλος » ὃς γετίο α ἵπ ν πιςττ ζα{α ἔκηβόλος:τωτ[ις ος Ὠος. ἑχαβόλος ΡΟ(εᾶ 

ἡαίοττα {αρα ρρες ἑκωτυβόλος ὃς Ώογ. ἑκαταολος. 9ἱς Ἱπ[ετίεας τη Υοεῖ ἔπιμοε 

δε ἀῑείεις ἐπίσυμν». Εμ[ζαιβίης ἀεάπεῖε Ώαπς γοεεπι γεἰ αὖ ἴαδο βάλλων ό 

ερ ἠαεμίαζΗ7 » γε] αὐ ἑκατὸν ἤλρωω πολλοῖς βέλεσ χεώμᾶνος» ϱἱ ΕΕΠΓΜΕ Ίου ἡ 

εξ πε {ΑΕ1ΕΓ8 ΥΣΗΗ αιδά Αρροΐϊο Ῥγιμοπεπι {ετρεπτεπα εαπεῖπι {ᾳ- 
ρῖτης οεςίἀτῖε, 

ριγικοοεεόπο.Ασειή. Ώοσ.ρτο φοηικοσεράσίω,ὰ ποπ Ώατ. Φοιγικοσερέσης: ἘρΙΞΠΕΙΟΠ 

1ουΐ5ιαισά Πτ ἁ φομίκεος ΡΗΠΙΟΡΗΕ) ΤΗΦΕΥΥδζ σερεπὲ ος «8 ἀεραπὸ βΗ στ τ αιοά 

αν ο πμ. τω Ώος εοπιροΏτο {παήτας ΡΙΟ χεραανὸς, οπία Εα]σιτῖς {Ρ]επάος 

«οτε πλ. τε ἀῑείεις ἀπὸ αν σερεῖγ ὁπὸς Ώος ο ὄψεως {εα - 

ο. ο ον οαα 
σα Ἡ[σίηα γύγαητείη, [ἀςο Ποια 2 

Ο4 1 α, ἀῑς1ε 
δα 

Ίῶπ [19 ΣΥ Ηὴ, αἶφηε αῑγο 
στά μη ηἱ4Σ Ασε, ὁ ΥΗὔεηχε - 
Όεχεενα {α0745 Ίο ΓΗ5 ἄγερο.. 

Τεργμίξ γΥδε,. 

. Ἐϊ Ὑσι.Οεο. 
1ρ/; Ῥαεγ πεδία ηΜΟΤΗΗ 1 ήρεμη: 

Σα ζπέηα ΟΠΗ {εκέγ, : 

λόχου κατὰ πο τῆς  Ολυμπά 



ΟΙΥΜ2Ο. ΘΡΕ ΤΧ. ός 
Άλιδος. Ὄου.ρτο εοπνα. Ἡλιδει 10 Ἡλις ποπαίης τερ]οβῖς τα σας εᾶ Ῥηαιἶπ Ῥήα 

αὐτεσι Οτοπίιαι ρτοπιοβξοἩ. 
τὸ δήποτε. Ὦ ἱρτε ειπευ]α αἆ Ῥε]ορίς Εδαἶαπα: απαπι Οάαρήπια {αεῑς εκ- 

ῥομήπαη5. Ἠὶς ἐξαῤατ.εοπιροβτιπα το ΕπαρΗςεί ἆρατο ὃς Ἠος Ώου. ρζο ὕρατο: 
{ς αριὰ Ἠοππετ. κὖδιε αὐὲς ήεως γερογσαγε. ἔδνου πλ Γηππήεας ρτο φέρνη. ατα 
Ώας τα Ιατεσοπ{η[εί ἀπμπσπτ,γε ἔδυον Πητ «4 ἆοπα ὅπα πιοτῖτις γχοτί Ιατβῖ- 
εμττρέρη νετὸ ἆος αμᾶπα πιαΏεο αΏετενχοτ. Ἀπα]οπαίηης ἔδγον ἱππρτορείὲ ης 
βιπήτας Έσο Φέι Ἀάπι Ἐλς Ρρτορῖε Ηρροάβπήαπι Ῥείορί ορερῖε ἵα 
ἀοξεση. 

, 

παραφβασ{ο- 

Αά Ργιβοπεπταπσασε,νδί 
στὰ {απ Ἐλμάςε γ]εῖς Έρβατ- 
σποῇας πττε εεἰεττετ ἁπ]- 
εεπι Ἠγπισαπα. Ἠππμτερεα- 
εἶδηας γετδῖς (απὸ ποπ ντεβῖς, 
ντ Οραπείς΄ Ιποίγία εἰπὶς 
Ἰαᾶας εἰτίατα τεεϊπεπάο- 

εἶϊπι τεῖσας οἴμεπα οοἱ/3Ἡ- 

ἄες, ἐρεάπιαας οἰπίτατεπα, Ἡπ 

ατα ἀῆσεητες οχταητ Πα ης 

επίτοτες , ὃς Ἱεσαπι Ῥοπα- 

τοπ, ααἱδαςίπεεστς τείρᾶ- 
Όῆσα {ετπαπτας, οΡ{εταατο- 

τες ππασπατη πος Ἀπαῖο 
σ]οταπι  εοπίεσπαστης :΄ 
Ώπσαπε Ῥασίτες {αἱ οἶαίς 
ἔιτεπηίτατε εἰατείαιτ , επἶης 
σεπήπαπι εἀϊάῑτ [ρεείπιευ, 
αἴτετααι απππα1α Ῥγτδοσς 
νδῖ εἲ ἔοης Οα αμα», ΡΥ- 
αἰοτάπι » αἰτετῆτα 4 αππι τα 
Ολυπιρία ρτορε βασῖηπι Α]- 

Ἱ 

αὗτιορ, 6. Κώλ. {5ο 

ϕ »ο 3 
Ζεροενπα αἳ ἴε γλύκι» 

πυδώνα σι ὀἰσυ. 6 
Ἡ τες 

ποῖ αμαιπετίω λόγων ἐθά- 
τς δὴ» 

5 Ν. 5 Ν ας 
ἄγο 6ος αμφὶ παλαίσκασῳ 

φόρμηγ ἐλελίζων 
χλεύας εξ Οπεῦτος. αἲ-. 
ψήσαις ἑ χιτ, 

ο κο / τε 
ἂν Θέ Φυγατηρ τε οἱ- 

σῶτειρα λέλογχΕΥ 
μεαλόδδέος Ευγομία. 
Βάίλλει ο αβετῶς ἴ- 

9 

σον καὶ Κακαλία» -παρ 
Αλ- : 

φειξ τε ῥέεβρον 
ὁδεν σεαίων ἄωτοι 
Άλυτα)΄ Λοχρῶν ἐπαείροὴ- 

σον ΄ 
πι µατερ ἀγλαδεεγα Εο). 

µετάφρσσις, 

--.β/αΡΑΠΣ «ΗΕ 1/16 
ἀθίωσι ά ΡΥΕΡοπεγι [1-- 
σσ. Νοη [απὲ ᾖηηή 
{62εηδεν {ΕΠΟΣ α;-- 
Σήιδες» γι ἆε δή 
θάγαη Ίήομεης εἶπγα 
εν ΟΡΗΗΣΕ. Γαάες εσή» 
6 β1Η8 εἶας, ση Τήρηι 
βίλα εἰς (γασγίκ {0Υ- 
Σία ἐξ , Ίιασηί ποηηῖ- 
πό ΕΗΠΟΗΜ. Ε/ογεί α4- 
σὲ [γεγήσάσε ο µαΠσεΥ 
ὁ' 10 σαβα μα. ὁ  αρπά 
Α/βῥεῖ Ππεησή : γπάε οὐ- 
7οΏαγηΏε [ογες πεἶγεαηε 
ΣΟΕΥΟΤΗΠΕ εχ{ΣΟΙΙΗΣ ή - 
27671 ΡΗΙΡΥΑΥΗΠ αγύο- 
1 Έεταεεπῃ. 

Ρβειπα Άτα, Οἰγπιρίοταπ γ]έτος επαβτ. Ὑπάς Βενε εποοπαϊα(ῆσιις Βϊς Ἀγπλπας, απῖ -«Οτο- 
Ώαταπι Πίασαπι «Ώ Εειέτας , εεἰεῦτεπι ΟΡρπατεπι 1οστοταπι πιειτοροϊίπι, ὃς ατροτί- 
δαςίπβσης {οἶππα, εχτο]ατ. 

οι. 9 9 5 ι ῃ 
τβερέετα ο 1. Ῥογίεμεαί ἱπάροβτορῃε αἆ Γεἰρίηπι, γεάπ]ςε εείυπι αο Ο- 

Ίγπιρία αἆ Ώγεδοπεπα ἀῑτίσας » ντ γηα Πάε]α ἆμοςρατίεῖες ἀεαίρει » νίάειςεξ 
γε Ερβατπιοβμπι εεἰεῦτεε πο {οἶήπα αὉ ΟΙγπιρίασα γδεοτία αμαπι οδιπηῖΕ 

. » δν . Ἂν 

Ογπορίαάε 73- {εά εἶαπι ἀῬγελίαεα,σμαπι οβείπιιῖε Ῥγι μαάε 39. Ῥοττὸ οἱ- 
: τ : : 

]εσοτίοὸ Ἡγπιπητα» {εα επεοπήπι Ἆος {παπι αρρείίατ ὀΐςον,ντ δε γ]είπια απ- 
τί 1.8. α . ρ 
Επτορθα αν Οά.ΟΙμπηρ. Αάάῑε πο ερϊεαεῖα 1. γλυκω» {μ](ϱ”2 2 Ὑς εππο]ίῖατ νο- 

επι ὥσον:αςμᾶ δε ἶοςο εἶτατο ἀῑχίε ἐν µαλδακᾶς φρωὸς ευπάεαι 18 ἤπεπι.2. 

σηερέεντα αἱαζαω. Ἀαπα {[ασῖτεῖ ἰπίεταηστ ρεππα απὸ ἕεταπευς νε]οςἰὰς: 

Ἠή]εαας Ίτο {πἱ Ἱωσεπί] γεἰοςίέαίεπι ἀεποίαχε, Πας 188 Ώπε πορο εἴ ἄετας, 
ἕ Ἡ 

ο 

η) 



τόό ΟΡΣΙΝΌΟΚΤΠΙ . 
σέµπε ὃ αεὺς τὸ Πυδῦνα γλυκωὺ ὕμνον διὰ τἆλοο. Πύρωαδερτο ϱὰ γε] σε Πο 
βευςὶ ὦαδε, κονδε Ρτο εἰς γεί σεὺς ὅκργ. 

ὅτι χαµαπετέω. ος «εί έμδρτοι χεήσηλόγις ἐυτελέση. Ῥχοπαϊεεῖε Εὶς γετδῖς 
Ερ]επάϊάπαι εαππςΠ. χαμαιπττὴς αὐϊετα Βτ εκ χαμαὶ πος εί ὁσο τέω γώ ὃς πέτων 

Ρτο πέσουν {7Η εαάεη»» γα] ΡΗ71 {έγρεη», : ας 
αὐδεὺς. Ὀ]κετίο ἴΏ Ῥτοία φόρωηγα ΧΗΩΥ ἀπὸ ταῖς παλαπµασι αὸ α)δεέ». Ὑεουτα 

αμτοπιἐλελίζω Ἆος ἶοςο ὃστ. Βστὴ. ααυσα τα ουίευς εἰεβατα, Πρηῖσαῖ λείας κωῶ. 
/ρ]εΥ Ί10Πε0. Α]ῑὰς γοτὸ Παπ ῖς αρ σείω»τὴγαὔρσω,συσρέφωρεἰλέωνἑλίοσω, 4210 μαβο, 
ὐηΣ2ΥΦΗε0»Ο0ΗΜΟΙΗ0)ΗΗ/ 0/10. ΗΡΙΙς0. 

αἰἴήταις Ἐ 3) ἡογ. Ἆος εξ ἔπαίγεσο ἀντίω) τί πέλιν Οσουώτα 5 χοὶ ἅ αν- 

τῆς πολίτίω. Ἐφάῤμοσυν. ἵα Π5 ρπαὰπι οῬ/εΓάοπηής αὐήσαω εΏς 2. ρε]. βηου]. 

ορτατ.αὐήσαιµα. Αοτ.1. ῄεαι. Ἀοη αιιτεπι ρατεῖςίρ. Ώος. ΡζΟ αὖνσα» ΥὲΡητατ ].εο- 
πῖςετας. Ώεἰπάεξ. ρεταπτοηγπαίααι {απ ρτο ἀντίω: ΓετίὸΡρετ ᾧόν Πσηϊῆκαιί 

πολέτίω; παπα ραϊτῖα εοπιπαμηίς ε[ξ οπαπΊαπα εμΙΠ1 ΠααΤΕΤ. 

α) Θέμη. Ώοτ.ρτο {ώ: ὃς Πας τείετυητας αά ΟΡιητα Ἐρμαιπιο(ή αιτία» 
συαπι Πη[Ηευῖε Ιαιάατε» ρεηιάπασ τς εοπωηπεηάα: ὰ Ίπβήεια οὐἶτια, ὃς πίτα ]ε- 

δυπι οτάϊπατίοπο » ἃς Ρτοίπᾶς τεξχα τεῖρυὈ. αἁπήπίβταείοπς. (-ἀ. ώτνα πελη 
Οποιώτα εἰς κλἩξϱ ἔλαβο ὁὶ δίκη» καὶ ἡ Ῥυγατὴρ ἂν ἃ πόλᾳς σώζέσα Ἑνγομία κε πελὺ πµία, 
Τμεπήἑαρυά Ηεβοάσαι Τους εβ εοπίηκ. Ηιήας Ἠ]ία {ππερνε οχ Οτρμεί Ώσβι- 
Ώο0 ςΟΠ{Σ45, δίκη, ὀυγομήα,εἰρίών. οἷς επΊπῃ 1]]ε. : 

ὥραι Βυγατέρες Θέμιδος, ) Ζἶῶος αὔακτος» 
Ευνομίη τε, Δίκητε, κ) Εἰρίών πολύολβε, : 

Ηὶς Ῥϊπάατις γηῖμς Εμποπαία Εασὶῖς Πιεπεῖοπεπι» σπῖα Οριπίεπι Ριαεϊρυὲ ἆ 
Ρουίς Ἱερβίδης Ιαμάατε Ἱπίταϊε, Οἶγπηρ. 13. βοτ ἆς τε]ϊοιαῖς πιοητίο » πἰπαίσαα 
Πτορή. 1. ο 

σώτειεα.ετηατεῖκ ἀσίεμτ Ἐποπιία, ουἷα Ἑοπατηπα ἱεσιπη Ἰαείοπε δε οὗίετιᾶ- 
εἶοπε {ετματας ταίραθ]ίσα: ἄπε αιάδις Εςῖ]ὸ εαάστος. Ὑπάς Ώεπιοβμεπες ο 
οἵατοσ ἀϊεεβαι Ίεσε» εἰπίτατί5 απίπιαπη ες. Ὑτ επῖπι εκαπῖπις εοτρις Ρτοεμπῖ- 
Ῥίς: ἵεα αἰπίεας, {εσες αὈῃης » ΏΟΠ «οπ{βης, Λάάἰτατμηγαλόσοέος, Ροξεῖεα ΥΟΣΣ 

ο Παπιάκαι ὁ μηάλίω Φόξαν ἔλων » } φέρωγΤη ας ηώη ᾖαύεης, αἩς αἴεγεης σἰοΥΊΗ: 
Ῥόεαμε εραεβετον τε ριήτας Ἑπποπήα , αὐ «βεᾶι. Ναπι Όοπα ἶεσε», πιςπαΙα 
4µ4 επ]εοτίοις σἱοτίαπι αΏεσυης. ης 

Φσλλει ὃ. δεεμπάὸ πΗπΠς ςοππιςπάαευς ὰ ἆπαδιις {ή εἰηὶς ψἱδτοτί]ς» παπὰ οαῖς- 
Ἰσαάεπα οἆ ρατίᾶ εγαποίεστ. Αἱεεταγίξεοτία ΠωτΟ]γπαρίοσιπν ἵη ΟἱγπαρίαΡρτορε 

Αἱρβειπι Πτα - αἶτοτα Ῥγελίοσι πα τω Ῥγελοπε Ρτορς ἔοητεπι Οα{ζαμπα, Απὲς 
Κασαλία [αραμάϊεμάα ριαροβσίο ὦν. να 

δρ». ο Ιθτοίαην εοπ/εαιεμεία {με εΟζΟη«,«οἵοΏας σ]οσία.κλυταὸ Ῥουβτο 

αλωτή». δὲ ο ο 5Ο ἐπαεἰερύσ: ὃς µκατέρᾳ Ὠοι. ρτΟ οοπηπα. μσάοῖ” ο. 
ο ωρος πες (σοπάα ΌΡρυ5 Τοστοσητι πι οττοροής, Οριιπόῇ αὐεοῖο 1μπς 
Ομοητα]ες, Ευσας οΡΡοῄε. Ἐαάσπι ΥοζατιΣ ἀγλαόδεδεος]ος 6β. ὦλαὰ 3” 
δρα φέερυσα: ὃς ὃ εοπ/{εααςητί ευγεθωντΙπεοτρτετατας ΤεϊςἩπίμς, 



οΙΥΜρΡοῦΕ 

σεράφρασι. 

ἵτασας ἁπ]εξχαπα Ίναπε ντ- 
Ῥοσι εἶασίς Π[αβταις εαυπηῖ- 
εὔδας παπάς ΕΡΒατπΙοβί γί- 
ἐοτία πρπΏτπι ες οπΊΏες 
τεστάία πε τταἑεήίαπε πιατῖς 
γε]οσιὰς ᾳπὰπι σεπετοίο ε- 
απο, δὲ εεἰεττίπια πα παῖτ- 
τα α πιοἆὸ ΕαταΙ ορεα στης 
εσο Ροξτα εχἰπείας, Οτατης 
ἐρ]επάτάσπα «αἴππεὮ «ὔτεχο: 
απαπάοα λάσπη απ]εφτίά 1- 
επσθσαι εβ, δε Ρίασετ . α 
ἄ]ις ρεοβς({είτητ.Ὀἶμπο αἲ- 
επι ἆοπο Ἡοπ]πες «ἶὖπι αά 
{αρ]επείαπι, ταση αἆ αἶχας Υῖτ- 
εΏτες ἅ παξυτα [πητ εοπιρᾶ- 
σατῖ. 

΄ 

ἔπωδ. κὠλ. 1, 

ν ” ΄ 

ἔγω Φὲ τοι Φίλαν πολιν 
ο. 3 

μολεραῖς -ὀπιογέγων αοι- 

ες 
) ἀχάνοεες ἵσπν Φά0σοῦ 

Χ Ν ε / και ύαος ποπ ν πα)” - 
πο 

3 , 1 στ 
ογγελίαν πεµφω ταυτα! 

εἰ σιώ τι μειδίω πα- 

λαμῳ. 
ρ, / ; 

ἔξαιρετον καείτων έμομα 

κάπου κέα Ἰάρ οὤπα- 

σον 
ποὶ τέρπν. ἀγιδο ὃ 

Ν ΔΝ 1 .] ” 

χι σοφοι κ; μον αν- 

στρες 

ΙΧ. ο τοτ. 

» 
αετάφεασι. 

Έσο αµέετη εὔβαγαηῃ γ/- 
δει εἶεγρ εμβγαπς ο17- 
1ης » ϱὂν [εγουί 61ο 

Ωοίὴςο ὤ πρπε αἶασα 
ΟΗο0μομετ/[ίῃ ΣΩ 
ῥος ΤΗΣ » { Ίηοὸ 
[αι ἀπὸ ΕκΙΗΙ» 
η ΟγΗΣΙάΥΗΠΙ ἄεεργρο 
ΔΟΕ : Ελα ΕΠΗ ργά- 
Δι ΙΜεμάϱ. γε 
αησετο 711» 6’ [αριέη- 
Σε βρε ἀμμπο (0Υ- 
ζεᾷ 

΄ ” Ὃ ο) ο ΄ ο. 

ἔγὼ δέ τοι. Ἠος εἴε, Ἐγὼ ο) οὐ λαμοράς ὡδως λαμιῶρυύῶγ Ὠέρσφιλὴ πολυ Ὁ- 
φουῦτα, τω ἀγγελίαν ταυπίω πεµνω Ῥωναε ἵππε . ) 110ς Ἱαρωτοτης ποσο. Ο) μἰ-- 
Ῥη5 νειοῖ5 τεοταπα Ρτοπήσας ἀ]η(ἒτε εἄτπιεα.  ὐτάταιε πιείαρβοτα Άμπρτα 
αὉ ἱσηῖς [ρ]επάοτε. Ίνδαπι αλερὲς ἀῑςῑτηΙ χαυς]Κόςν λαμΏθὸε.1ρΠἱς αυτετα εῇ 
Πηείάσπα εβςε ὃς ὀπιρλέγιυ ος εξ λαµαρωνεν ο ἔπαυγαζό» ΗΙμβγαγε , εἰαγμία 
γεάάεγε. Ώπατο Ίος ἶοςο μµαλερὲς δε ὀπθλέω πηεταραοτίοὸ {πιεπάα {μπε 
Ἰψαια εἰ µαλέρας ὀπιφλέγων ἀωδος Ῥτορτιὸ ΊοΏεε , ατάεησιζη» 1βηί{εΏς 41” 
οΗόη ο «αταεὮ ττορὶοὲ εχροπεπάμπι εξ » εστω εμέγαης εαγππιύμ». ἵτα 

νε οιοπιαάπιοάππα 1ρηΐ5 ατἆετ « ὃς Γρ]επάες» απο Ίοεα γ]εηια αἰεβαπτ, ὃτ 
ἐλαταπεητ τ ἄς Ροξτασασα εαιπεπ]ρης αεσεπάατας εκἠηππατίο βοπάπμπι, 1ρία-- 
Σῴπιόυε ποπαεῃ εἴδγαπα τεάάαειας. 

ἀγέναρες ος. ρτο εοπι(α. ἀγίωορος. Αγίας αμτεπα ροξείςεπα εβ: «πϊῃς νατῖα: 
ἔαπε βσηϊΠςαειοπες,τεσήίασε ε1πα οπἱπιαίς, επι 1πορίπαίς εδιήσης, Ηὶς ἀγίωωρ: 
εσιο εάδιήσης, Οὐ.τ. ΠΕ ππὰ. κάμπο ἀγαδορα Ὑοςας ας) εαήη σ/ογιά. Ῥοττὸ 
Ρτουετο{α [τετ Ώας {επεεηία νίατρατητ» όσα μπι ἆς ξεββπατίοπε ασίεΙτ » πεις 
ὃς Π[πά,Τημγάσευ παχώτεεος Ῥεσα[ὸ γοἱοείογ.. 

παὸςαφοπτέεεν. Ἡος εἴὲ ταλέίας. Ναπο ὑσόγβερος, Ῥτορτϊὸ εβ α/άγης: {ο παε- 
αρμοσίοὲ γείος : 9ὶς αιῖσαι Υοςατήτ παμίς ους τοπής. ταπυαπα ας εἶτὸ 
εττητ: νηάε Εοπαετις ἆς τεπιῖς Ίοφμεῃς 905 “βερὰ νοςαῖ τὰ πες νηυῶ πέλογ- - 

σαι, ὃτ ὰ Ῥο]ίαςς ρ{ωη]α γΕΙΦΥΗΠΗ, αμὶ ὃς τασοὶ κωπών» νοςαητυς περα. Ης- 
4οά ως οἩσεπα νηὸς π[ερὰ γοςαῖ ἰσία. Ναπι αποά αἷα απ1ρης. 19 γεῖι τεπαίσαε πᾶ- 
αήθυς ρεσ[ζαητ. Τημπετε απτεπη γη]ε Ροξτα {ς {τής ςασπαΙπιβΗς εβοεὔτυτιαι νε Ε- 

ῬΕαιπιοβή Ἰαμὰςς οἶςὸ Ρετ οπ1Ώες εειτάίαις εταξεά{α: πιαί5 ρετίςε βπτως, οἷσαί- 
σπα Ίτος Πεεσο Ρεῖ εετίαπα:παά Ρεςτηατς, 

ΟΦ 

ια 5 
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ὠγγελίαρ τορτα» πος εν «ὉὍπ Ὀγκώμιον ἀγγέλλον Ἐφαρμώσου αὐδρααδήµατα. ΤΠ τιν 

πο οτί πια ε[ερτο πωπίω. 

Ἔτος πι Ὥος εἂ εἰ μᾶ 

Οατίατααι Ἡοιτυπι, Ροξτίεαπα αρρεἶατ 

τής Βοτίδις ἀοεοο» πῖτεῖ οχίπαία γεΏ 

Έπτατς ἀϊευπειτ αρ Ηε[οάο. 

Παν δ ἀντῶς Χάεετι Τε καὶ ἔμερος οἰκί Ἓλθυσι. 

- μοιοιδίῳ. Ἡ ΟΧ μοιθίδιοε Ροζ. εἴε,ὰ μοῖρα βατηήη,ὃς {απαίευτ ρτο εἵμαρμᾶμος γε] 

φποεφώϊος. αμα Υος οσεμτής. Ῥγτὰ. τ. Ηπνπη. ό. δὲ Ῥγιῃ. 4. παλάµᾳ Ώ
οτ. ΡΙ9 

παλάμη δι κάπου ρτο κήπον.Ηας αὐῦοπῃ εοπάείοπ
α ρτοροΏτίοπε Υ/Η5 ε{ὲ,ααδά 

ποῄει {εἵπσεπιο Ροξεῖςο παίευπῃ γα]ε
τα. ο. 

χένναι }ὸ ὦπασιν. Καἴῖο Ριαεεάεπείς (ρητο
πεία, αὖ εὔεδει {απαρτα.Ο πἱά α- 

τεπα ρτα[τεπτ Οἰπαιῖεςς γίάε 14. Οἆε Βμία5 Πρ, 
. 

Ἀγαδοὶ 3 καὶ σορὸ). Οοπβτιατίο τατοπίς ὰ 6επετα] (οπτεητία, αμα άσεες 

Ἱαριεητίαπα αάίαιε ΥΊτεαίες ἁλαϊαῖευς αά Ποπίπες ΡΓΟΠΙΑΠΑΓΕ. «Τητε]μσίτ αν» 

τν εεπι τίὼ ἐυφυῖαν ΡΥεεἶσγαπι {πάο]εε- [άεπι [εως [ἑτορι. 1. Ῥγτη. 1. ὁκ Θεῶν 1 

«ρηχαναὶ ὃς. ὃς 3- ΤΕΐναι. Ζεῦ, αεγάλαι οἳ αθεταὶ Σπατοῖς ἔπογπαι ὁν συ. ὃς Ἡοπιε- 

της Τ].ν. νὈΙ Λεπεας Ίοπσαπι {ῇ σεπετῖ5 {εγίεπα
 εκρἰίσας: . 

7εὺς οἳ οφετίὼ αὐφεεοπν ὀθέλλει τε εύδει Τε. ' 

Ίππαυίε απτεπι ποπ. {οἶὑα ΠΌἱ α Ώςο ἄατυπι ο ενε εἴει σορὸς αἲ «οππρο- τὰ 

ποπάπαι Ἡγπιαυπι :{εά Ἐρθαππο[βξο είαπα ντ ε[[οι ὤαδες αά ΥΙχοΙαΠ ΕΦ ἩρΗς ἅ 

ταπάαπι.Ῥτετετσα Πής νετθῖς Πδ: βενη]ε νἶαπι αά Εβῦπίασι Η ετου]εΙ τοῦοσΙ5( 19 

ης, Νερευπο {είσαι οὐ(Ηητίε,δς Ῥ]υτοπ], 

πνὸς 9Φείας μή χαρῆς τίω ασοωπκίω ἀσιὸ. Ετεπίπα 

» τι αμα αμεπιαἁπιοάμαι {απ Ποττο να- 

βας: γπάερτορε Μιας Ολασίεες Πα-. 

πώ 

. . 

3 

σπερα τε ασ]ου τροφή ᾖβ. κὠλ. [δι μετάφεασις. 

ον το ος να ολῥουτο. ἐπὶ ἔναν- πο αμ ζ410- 

ντος. τι ἄρίεητες ὃς ἔοτ- αἱ πῶ 
χι Γ τά) 19: ας 

. ρ τ΄ αν πως τειοέουτος Ἡ- ού αήογ/ ϱΥΙάΕΠΕΕ 

«ες ἁαϊπίεας τεάάετεατ Ἰνθ- 
κλό τα ρα τ : : . ος 

πήίοες. αὐοπποάο τι Ρο- εκ» σκυταλίω τηαζε ωχεθ- Νορευπῖ, Ηετεμέε 14 

{111 γιύγαβεέ παν - 
«οἶῇει ντ Πετοα]ες εἶααα -πωᾶ- σὺ, 

. . .. 
ε 55 

: σίδας νίδτατα ετίᾶεπτετη τ- ο αμφὶ Πύλον ειδε ομαπάο επ 11118 

Ῥήππετες, αὖππι -ἳ εἶσσα «έρειδε Ἰποσειδων σα. ο βείαγί- 

Ῥγίαπι αάπετίας Νείεαπα τος τς : ζοη/ΙΓ4Η5 Τέ ια τα 

ΦφασηααΏ τεπβεῦατ Νερτα- ον πιξκαόη Ρ/µή. απςεηζέῦ 

Ἑρς Π]οβετοπς ορεπ» απο- τον πελέμιζων ορρ΄σραη: γῥαῦιμ : 

πιοἆο εἰἶασα Αροϊπεπο {α- Φβος ἐᾷ Αίδος ἀχιΣ ές ΡΟ 10418 

Ρ εταετ,ς παπι ασσεπίεσ Άτα όταν ὄχέ ἑάβσυ, ῥαδεύας νΗς 412 ας 

εεπ]απιτρβ ορ βεὗατ:αμβπάο βρότεα σώμαῇ ὦ κατὰ ὰ ᾱ 

λαΐς Ώεο Ρτο]εξζο τάροάς ος αν ο φπάγεοι Σα 14 εογρυτά το 

το Ἰωτεάειαε απία Ῥγνο εθ ἁμει ανά αά έ ιο 

εἶία [ποετάος Όεσπι 2ἀοβς, μασμον τῶν. ἄππο μοι λόροΥ Ιθ 3 Μ04 4 

δε τε[ροπία ἅατε αϊαπαπάο ον ία ἥνον {2ΥΙΗΟΗΕΙΑ. αὐθςε ᾱρ. 

9 Ξ κ ας απο- Έπειτογε λοισόρησαὰ ση οσα Ῥή55 

πποάο εσίααι απσπι Ρ]ατο π6 εν ν αρ ές μες 

ἀπιπιοταα Έεπατετ υίτσαπι αρ ἔχδρα ος και : ο1ο/α ο {αρ ΗΣΗΑ ιὸ 

πα Πποσζα]ία «οτροτα τταβήτ το χβΑχκεοναα πιρᾷ. χαιβοήν ο τν 

. 
π. 

αἆ - 



“Ὅτυπνπυοςσραε Ἐκ -υ το 
ὰ Γερυ]εΏσιπη,εο τεραΐο Οεσδεσιπα οτ ἵπξετῖς τεάακΙζεὮ Λεγετὸ τα ΙΠΕΠ1 05 {επποπεπα 
ἆναπς πεβατη Εαεῖτο .δατη αὈβατάα ἀε)ί]ς ἄῑεετε «οπευπιεἰο[ατη εἲε, οἑιοιηση, επ]τάπιαως. 
Δε σἱοηαπάο Ώῆς Ἱοτηίηες Απτεροπετε παπί Ετοπωησα. 

- 

ἐπεὶ Ἐγωτ'. δίς ἀεε]αταπάο επι Τεις]πίο {επεεπεῖα ως, πεὶ εἰ μὴ εβρουτο κ 

Κιοῖραυ Φείαν φΕόγιμοι }ὶ ανδ ρεῖοι, πῶς αἲ ὁ Ἡροχλὰς ὀνωντίου σθιανης ὃ ΤΠοσειδῥγος ὀκήν- 

σε ολα χεικῶν σὸ ῥέπαλον; Ίεασμε ὰ εοπττατίο Ρτοβᾶξ Υπος {δρίεητες δὲ ἔοστες ἃ 

Ώεο εε. Οποὰ πίῇ Ίτα {ε ποῦετεε», Ἠετεμ]ες ποῃ Ροταίβετ εῖρας ή 5 

Νερεμπο, Αροί[ίπ δε Ῥ]ητοπί τεβῄβετε, Οποά αἆ ρήπιᾶπα Πήποπίαπα ατείπεςς 

Πετευ]ες αμΏοτε 9εᾗο]. Ἑταεβιπῖο αμοάαπα οες ή ο,Ργ {πα ΑροΠπῖς Πηΐ {ς 

«οπτα]ς, νε ὰ σας ρεσ ΝΜείεμπα εκρίατείατ. Τά τεππέητε Ἰείεο» εἴμα Ρε]- 

1ο Ρείεαιαευς εβ Ηετομίες», εείαπι Νερεαπο, αἩϊ Κε]είρατετ ετας, ΠΗ1] ραῖ- 

τες ἀείεπάεπις, 
γατα, Ῥοξήευπα αἀμετοίωπα ΡζΟ ΕΟΠΙΠΗ. ᾠνωντίον,αποά Ρες γπεορεπ ἔοτ πηᾶ- 

τατες ὡαντία, ὃς Αεο]οὸ αεεεΏεα ΤΠ ΡΙΙΠΙΑΠὰ {/Ηαραπι σειταξτο εναντα ἁῑςίσας» 

δι βσηϊᾶσας Ω71γΑ,αήπετῄο. τειόδε» 1άεπι αιοά πείσναρ δὲ σιυτάλη ααοά ῥόπαλοῦ 

{ει κορωώκ. Ώε αμα γοεενίάε 6. Οἆαπι Άπια Ηδτί, πγαξεπερ]εδτο αμρπαιεητο 

Ὅτο ἐτίγαξεὰ ππγάοσω,τὸ κηὼ {304 60){84710. ς 

ς αγία. .Ε,ὁσ]ωίκά στὺς ὁ Τοσειδὸ) ἀμοὶ τέωὼ ΠΠύλον ἀντῷ τήρέδε. 1οἷς εᾖο]. ε[ε ἵῃ 

Ἆος αίμα Ίοςο Ηοπιετὶ ἀῑεεηεῖς Ἐν Πύλο « γεκύεοσ βαλῶν » ατα 151 ΠΟ 
ἆε Ργίουτδε Νεβοςίς ασατιτι[εά τω ὃν δν πυλίω ἰωτε]ῆρατ. 
ἐρθε.Νεσ]εέτο αισπιεητο ρτο ἠρέδε-αὓ ἐρείόω αποά Εὲε γ{Ἡτρατυςρτο «οπαρο- 

το αὐτρεδω», τὸ αὐδίαμα, Ό πα ἵπ ΠρπϊΠεατίοης ετίαπι νίασρατυς αρέδο 1η {ς- 
ομεπτ εο]ο. - : : 

πολεμίζων Φῶβος. Φεσυπάα Ηήβοία. Οἶπι Ηετου]ες γεηϊῄες Ώγίμοπεπι, {αρες 
τε αμαἆαπι εοπ{μ]εητης Αρο]Ηπεπιιτείροπάΐε Ἐγιλία Αρο]Ηπεπι ποτ εῃε ἆο- 
πηῖνπεσυε ἴαπα τείροπ/α ἆατε Ο παπιοῦτεπα Ίσα ρετείεις, αστῖραῖτ τὸν µωρτικοῦ τε 
πποδα, 9ο Ὀείΐητη Π]αξησις: η 41ο εεταηίηε Αροΐιπεπα γἱεΙῖς ἔετεας, Ῥ]ος- 
Ὦο απέεπα τε ῖσας αὐγύρεον τοξον, Υπάε αὐγυρότοξος αρΡε]]ατα. 

εαν ὠωγήπαρ. Ὦ.. ἐδὲ ὁ ΑΦης εἴλευ ἀχίγητον τω ἑαυσῦ ῥάῤ Φου» δὲ ἃς χατάγε: τὰ των αὐ- 
Ἀρώπων σώματα εἰς χωπαΦόσεις Ἡ γὴς ο ἂς οἳ ἄποδγησχογτες ονέρχωται.«Τ ετεῖα Βτοτία ἆς 
Ῥασπα εοὔετα Ρ]μεοπεπα. Ναι εἶπι Ἠοτου]ος Ειτγββεί πιαπάαϊο . Οειδετάπα 
38 1πέετίς εάπεετε νε]ετ,Ρ]τοπεπι ορΗΠτεηίεπιτεριΠε,δε «ἄπεπα εἀυσίεῬος- 
1ο 2ητὲ ἐδὲ, πο κουξτερεϊεπά μπι ζωή. 

Αίδας.Ώος.ρτο Αἴδνς, Ώεἶπάς ἀκγάτω ὮΟοΓ.ρτο ἀκιγήτίω. αἳΏ ἀχίγετος: αμοᾶ εείᾶ 
οοπιπιμπ!έες σεπετῖς ε[ῖ εοπιπαυπῖς πἰἡ]οπαίπης Ροξτα παειτῖ σαυία ἑαπήπεμπα 
Φεπις{οΓΠιΕ κῳτ᾽ ααλογίαν.Ῥοβςς ἔχε Ἱπρετξ.εβ περ].αισιη.Ρρτο λε. 

ῥάβοον. ὙἼσσα εεἰουάταχ Ῥ]ατοπί ντ ὃτ Μετευτίο: {5ἆ ας ευπα ἀῑβετεητῖα: μδά 
Πῆς νίτσα νεατιτ αἆ απίπας ἀμοςηάας δτ τεάισεπάας. ]]ε αἆ «οτροτα. Ῥτοιπάς 
Ἐδεπί «οἴοπα εἰ ἁϊσατα εβ:εήπιαιε επρτε/ο ἀεἰεξεατί τταἆμπε, αμα ατρος Πας 
πετίδης αἀβίρεεατ.Ηίης ἃτ ἀγεσόλαος εοσποπαίπαξης εε παρα τὸ γεν τόν λαέ». Ἐξ 
1αξτὰ Ῥϊπάατο ἀῑσῖεατ λαγέτα, εοάεπα {επ{ῃ. 

ὧν 

Ε.Τ) οτ«ρτο ῥ.ὅξ καίλαν Ῥτο κήλίω.Υ οςαῖ αμέεπι ελυηπα γχουτα ας ἐρίαπα 



ο ο ο η 

μοι 

17Ο ΡΙΝὉ Α.Ε Τ 

{ερα]ετηπι αμὸ πποτεα]ες τταΏάς Ῥ]ητο. Μάτια 1ςίέας Ἠοτει]ίς (ορ ν,παίτα ἔοτ» 

εἰτιάο, Πα ιίάεπι οβεοῖε τε αππῃ γιγσαπα α]]ααι Ῥ]μέο 
πιομεε,αδ εὰ πο {οἰήπα 

Ἠ]α ᾗις τεάϊεεϊ{εά Ώ ουπι {ρίαπι ετίαπι γἱςεσῖΕ, Ὀνασκόγτων 1)ΟΙ.ΡΕΟ )η
σκογτων. 

πο µοι λόρνε ΑροβτορΏς αἆ {ΠΠ ο526ΗΠΗ σταµί Ιπετερβείοης» αμὰ εοπηρῖε 

εξιίῶπι Πσεπείαπο ερα]οία Πρεηής ἆε Ὦ Η5 πασιαπά! » α-ἆ. ἀπόῤῥιγο ὦ σέµα ἔμὸγ- 
. -ᾱν ιά ο .. « 3 η ον 

ο πο λο22Υ τότο ὢς οπμλαρῦ. 

ἐπὶ. Ἑ ατῖο εοττεδίοπ]5 ὃς ΠπετεραΠοπῖς. Ἐτ εἰεσαπ πια. {ππί Πα {επεεητία» 

οπου ρείπαα ἀοσεῖ,ηε ἆε ΏΓἡ5 ]ευίεες αιάςσ παπα {επείαιαμς ὃς ἀῑατηις: ααξ-- 

αἀπιοάυπι αππα Ἡςτει]ες Ποιο Ώής ορροπΙταΏεόίαιε τάςητε ἁῑεῖεατ. Ἠυίς 

που αβ{οπυπι εβί ααοά ρείπια Οὗγπηρ.». εροἀο ἀῑσίο ἐμοὶ ) ἄπερα ὅτε .νἶαπι Πῖ-- 

ΕΗ1 ἆε Ώή5 εοπεαπιε[οίπα ἁπεεπάμαν 11 πιοπεῖ. 

λοιορηπω. Οοπιςίασί γοςαῖ αυοὰ ἆς Ὀ 5 Πδενίὴς επ {αὈι]1ς πατταπ]ε: ὃς ἷο- 

εο. εἶτατο Ρείαιαε Οἰγπιρ. χαχάγεω» πηα]εάϊοος αρρεῖίας» αιά Ώειπι ασε 

Ἰασείμαρ»»ν ἑοὈμίοπκατ. Οὕπιαας Ιω πιοά! ξαδ]α ταπαµαπι Ἰπμο]ηεσ]ς {αρίςῃ- 

εἴλπι σπαπάαπα «οπείπετε νιάςαπες,εατη ἔχ, ορα) πος εξὶ μεμισιρδρίω ο/η πυῃ- 

εἩραῖνας Ρτοῖπάε πιεταπα Εααείασ., πα πίάεπα ἀχ. ὃσιόν 6 πείας εβ τα]]α εοπ
ιπ-- 

πῖ(ςί ὃς τεέεττα.. 
τὸ ὃ χουχάδτα.Α]εετα {σπτεπεῖα απα πλορεε πε ἆς ποβῖς απἱεσπαπα Ιαέξεπαα», 

πε-υε ϱἱοσίςπνητ, πα] ἆεπι ]αά Ἱπίαηῖα τείροπἀεε. (αἴετιπι ἑρμίωευτικῶς θΔ-- 

αἴεμς Ίος ρε]οτῖ {εητεπεῖα: ᾳ-ᾱ, ΝοἨ πο ὸ οὖνο[ᾳ εξ (αρ]εησῖα 11Η: {επέε 4ε Ρής:. 

(εά ξἴογιαγεβοπήπε[ή, Ὀῦς Ρτα[εγτεμπετα εδξι/{ μα. 
πειραφροισ»- 

Ἶε ηπης πησας Ἡπήπήπιοάί 
Ρτοροπας: πηβαπι εαεῖας Ῥε]- 
ἵαπήπα ας ρυσηα.τηεπήπιεσῖς 

απαπἀο ἆς Ὀής ασες,εὖπι Ώαςε 
ποη εαἁάτίω εος.Οπήη ροείἠς 
ἃς Όρσπτε Ῥτοτοσεπίς ντος 

ας αὐ Ορπατς εἴας Πο ἆεπο- 

Μηίπασα Ιοαπσᾶσίς, νδί [οπ]ςσε-- 
1οεΐπαι ἐαἰπιισαπι απτιιοσίς 
εοπΏ ο δε ρτουιάεπβα, Ώει- 
εαίίοπ- ὃς Ῥγττλα, «ὔππι τε- 
Ρτεῇο Οτας]α ἆασο εχ 
πιοπις Ῥαση2βο ἀείεεπάϊῃεας, 
Ρτίπτας {εάς» Ροίπεταης , δε 
εἴττα εοπῖησαἶσπι εοπστείαπι 
Ῥοποϊπεςίαὶ Λαη]ες εοπηρατα- 

εαητίαθης Ρος τεςσα.]αριάιδ». 

ατα ντ 1αᾶχα υ τί νοπῖ]]ς, ταδε 

οεπηίτα ἑαππίπεης {εσαστερα- 

σατετης : νπὰε ρορυ]ΐ ἃ λσας 

ἐερῷ αρρε]]αὮῖ Γπητλαο : ραῖ- 

αξτιορ- κώλ. {5ο μετάγρασις. 

αονίαμσιγ ὑπσοχρέκει, τη [αη1ὰς εοη/0πας. Νε πηςσ 

μὴ γωὼ λαλάγει πώ τοι-- ιάας σα]: οΠΗΙΣΤΕ δεί-- 

αἲτ'ἔα πόλεμοΥ µάχαν τεπᾶ- {Π ιρµσηαπιά, οὔΗΕΠΗ {-- 

σαν». οτ/ήη ὃ Ρῇς. ζ0πΗΕΥΣ9: 

λωεὶς αδαγέτωγ. φέρεις Ζ1γ1 44 Γγογοσεμίά γτύξ 

Ὦ. ἩΠρωτοοεία: 

ἄσει γλὠσσαν»  αἴλλο-. 

βεώπα Διος αιτα 
σηαηεὸ 19η ΙΠρεΤΙΦ. 

: Ρ117010 Ῥεπεα[ίδα, ΡαΤ- 

ΠΠνβῥα Δευκαλίωγτε ΤΤαρ- 4ο ο 111 4ε[(επά(ϱεΗΣ. 

ναοσῦ χωπαβαπε "Πο ενα ΡΥΜΟΣ 

οὃμον στυτο Ὠσαπογ. ἅτορ ος μα 

«ἳ ωνα, ὁ μόδα μου αΕΠΡΓΗ (οπΙΡάΥΗΜΕΥΗΣ - 

ατησαθν λίγο 2279Υ. ῥίάε2 βεΩγ ΤΗ: λαοί ζιξ 

ρα γομαῶνγ. αρρεΙασί ιετς. ΕΩΣ. 

Έγερ ἔπεων σφῇ οἶμον 

λεγιώ. ἄφει  παλοιὸν 
εν 1ζηάα {μὲ γεΣ φαξ 

ῥδν ογογραβεα σι ὕμγων νιηάἼογες νετὸ ΡΟΗ: 

πιίµηπσιςε ρσῖπιὰ ΠΠ Ὀραπτ] απο ΓΗΠῃ ἵῃ στατῖαπι γε]ίπι. ὃ ο οτο 

Ἐν παν. νοτετίους ΕδαἩς ος ο τς. να ππευτα ος πυπε σα ο 

: α σ]οτῖαπι, Πεπή Ερμαιπιοῦ! Υ ᾽ 
χεζεης αεσϊάεταηε,σεεςῃ5 «αΠας:Παπίάετῃ ντ γῖωα πης]χο 
Φχαοσες {μηε Ἁγαιηί εχἰπη] τεςςς5 οομάεῖ. 

τὰ απ]άεπα σεὰ ὡς ἀῑς5 : πο εοπσᾶ- 

ᾖνηση δὲ γεΙοεΙζεΥ δι-- 

ἑγ)Η ΜΗ {ρ ενίά εαποζα» 



΄ 

ο τ Ντο ρε Ὡς τ7Ι 
Ῥαίωισ Ὦ απα5 ροξτίς.ρτο µαίαι (οἈστες απίεπι «Ἠπα ΠιρεπίοΗ θα». ὅσο- 

φφέχει Ώος εξ συµφωνεῖ, σεεσέοικε, Ν6ΧχέΙ» ϱὐη/ηαΕιΑΡΗέε ει ης γΗΙΣ,μηεΗΙΣ.ΕΙΕ 
ε 7 τν ο ο δν .ν ος 2 

2πτοπα ὑποχρέκφν 447β0Υο Σερο/. το ἠρεμοίως νοηχεΗ ὁ τῷ αῥωίζῳῷ πίῶ κιβάρω. Ίναπι 
/ ο 

πρέκε {οπαῖ εἰεΏατα. Όατε β πιεταρίιοτα {πηρία ἀσϊτπατᾶ ρι]{οτίοπε. «ατε- 

τἶπι γε οϐ Ιπ/αΠϊ {εἰρίππι Ἱοαάατε ἸΠεεπιρε(Εέιῆς εοπττὰ {αρῖεπεῖς εξ εεπχρε- 

Ἠπὸ οἱοπασί, βάέαης Ιαμάες ῥταεάϊσατε:αποά αποπιοὰο Πετί ροίῇτε εἴττα αιιά!- 
εοσηπα ἱωμίάῖαπα δε οβεπβοπεπα, ἆοςες Ηετπποβεηςς, Όσο πεθὲ ρεδόδε Φεοτήτος» 
σα. πεεὶ ἡ αὐεπαχθῶς ἑαυὴ. Ἐπαμγεν. δε Ὁ πατάτες τα Ορα(εαμς. 

μὴ γω λαλάγει. Ἠος «βὶ μὴ γωῦ τὸ τοιαῦτα Φλναρο. ΕΡΙΠΙΟΠΕΙΕ «Ἀάσπα {εητεπεῖα» 

πε θεΗα,τικἀίσυε Ώέδτυσα ρτοξετατ, ΕΕ απἴεπι λαλαγεΗ ΡΟΕΠΙΕΗΤΗ ΡΙΟ λαλενοµ-- 

θε, ἔσφαῇ.βγσαγειΦ1εεγο. 
ἔα πέλεμογ. Ώος εἲξ μὴ μέμνησο πελέρωΥ » μα χῶ] τειτὸ 

πιο µάχαν Ὡογ.ρομώή». ος ον ον. Ας . : 
οέεεις ος εξ λέρριέ μαλλον ὦ ομα τὰ πεοι ὁ πολέως ἃ ἄππο Πρωτολρείαςν ΦνλοΥΟΤΙ δ 

Οπιώώτος. Ἠαις εἴὶ µετάβασις απα τούῖε αἆ ]αμάς» ΟρππΙοταπι,(ποσασα οσίθίπεπι 
ἀάπεῖς αἆ Ὁ εμσαΠοπεσα ἃς Ῥγττααπι ῃᾗος ραξτο.Ιαρεςί ΠΗ1 {απε Ῥτοπαετπευς. 

ἓτ Ἐρίπιείμεις: ἀεϊπὰς Ῥτοπιετβεί δε Οἵγπιεπες ]ῃς εξ Ώεισσ]ίοα» απ! δε 
Ορις ποπαίπατυτ. Ἐρηπειμεῖ απτεπι δὲ Ῥαπάστα πια Ῥγτιβα.Ργιήνα βητομα ὃζ 

Ῥεικα][ίουίς Επ α Ῥτοτοσεπία,α παπα Τοετς ἀησῖε ἵῃ γχοσεπα. Οία νετὸ βε- 

τἰ[ῖς οταέ,ηε Τ,οστς Επε {πεςεβοτο παοίτεπι οβίτευταρῖς Πηρίεετ Ῥποτοσεπίαπας 

οἆ Μαπο]α Ατεαάϊς πιοστεσα εταηςέετεη»,εάπααιε ἂ {ε στουἆρπα {αόχαπα 1.οστο - 

πιοτίτο τεάἁἶε.Τ,οεσις ὁ Τοιιε παταπα Ρτοίεπι {μαπῃ ρμζαησνεἰ αμή ππατετΠϊ Ώει- 

ελΗοπῖς, αμί αἷίὰς εεῖαπι Όρι5 ἀϊςεβασυσ,ποσηε Ιπάιά(ε:δί 9ῦ Ποε ντος ΟΡι5, 

ους ΡερΏταβςὲ Ῥτοιορεπία νεος Πῖς ἁῑςϊεμσ. 
αἈλοβεόνποΩεπῖει Ώοτ.ὰ ποπηίπατ. Ὦ)οτάςο αἰρλοβεύντας ΡτΟο αλλοβεσυτης, αποά 

γοεαβηίηπα εβ ροξείεαπι, Τουήΐέας ερίσΏείο ᾳ-ἀ. αζόλαι Ίος ε{ξ ταχέίαν βεουταξ 
ἐχείρωγ. Πτετρτες Τ/αεἰπ» πιετοπγπαὶεὲ εχρο(ῖτ Ίομεπο νεΙοεῖΣεΥ [ηΙΑΗΣΕΗΣ- 
Τοπίττα εΒἶπα ρτο Τρίο Εα]πήης αςεερῖς» ομοά εμπα εουήεριή ἕκαροτε Ἰησεπεί 
εαξῖἶεα 1ᾳ ἔεστας ἀεξετετ.Αριεῖο θμξεπα βερυπὰος ἁῑςίεητ, ΤοΠΙΣΥ 115. ΤΟΠΙΥΗή«. 

{ες ἰάεῖαι 6ΗΙὰ αβλοβρέγης, ἴσᾳ Ὦ) οἵ.Ρτο ὤσα λος εξ τῷ σερείξή, τῇ βελ {ειι βελήσεε 
εὐ Διός, ι 

Πύβία. Ὀ]στείπο αἆ χητακλυσμὸν αιά Ῥγιμα ὃς Ώεικα[ίοπίς αἴατε ατο]άῖε, 
οποιῖπΏ ζαραίαπα Οἱά ἀείσηδίε.τ, Μειατποτρῃ. Ἡοτηπῃ Εἱς πιεπείοπεπα {- 
εἶεταπαπαπα ΡΗπιοσΙπα Ορηπεῖς Ιηςοἱασιπην(πµπιεχ Ῥατπα[ο Ρροᾷ ἁππαϊαας 
ἀείεεπάμτεπε.{ οπττὰ εὔπιεῃ ἀῑεῖε ΑρομοάοσιςεοςΊη 0γπο Βαδιεαβς. 
ἅτερ ἔννας. Ἠος εἴὶ αθευ κοίτης, καὶ µίδεως 20167 ὁμογλολ ἀπὸ λέων ἐκπήσωσο. Ἐαδι- 

ἵδητας Ὁ εαζαοπεπα ὃς Ῥγττλαπι ἁμίία Τουίς,Ἱαρίά σας ροβ εεπσα 1αῤθίς Ποπαί-- ΄ 
Ώπῃ σεβμης Ιωῄαυταβς : ος Ί]ῆας αµτεπι 1αδχη Ίπατες, εκ Ἠπήης γετὸ Εαπήπα5 
{μττεχ]ῇς. 

Ἅ τοιαῦτα πέρω 7 Θεῶν 6μ.9ι1- 

ἔνγᾶς  Ὦ οτ.ΡτΟ «ΟΠΗΤΑ. ἐυγηείεεπι ὁμόδαον ρτο ὀμίδημον. δε κπισιδαγ. ) πα ἷϊς πῖ- 

σοο:1» Αοτορζίοσ.πιεά πεσἰεόχο απσπιεπῖο ὃς Ώοτ.ρσο ὀκτησασω.:εβαπῖ πο 
Ἠμ[Ἡ µπσάθαν Ἐπαπαπιὰ κήζω, αιδά εὖπι αξἀμὲ Ες {πηοπάσπας ΠΟΠ 19 
ρτοΡο.. : 

ποτ 



μι δν, 

172 ΤΡΙ ΝΡ ΑΚ 
λαοὶ 4’. οΗ ΡΗ5 λάα, ἀῑκῖει λίδος:γπὰε Ἐρίςμουπι. τὸν ὄχλης ἀποὶ τών λίδοΥ ἀῑδλοξ. 

λαὲς α[εσίε, ΡΠ]οςποσυς γετὸ ἀῑςιτ (εεἴορεπα,α έτη γε]ετ Ατππισημημι πι» 

ππτηπι εοσποίοξζο» ΠππηΠε νε ]αρίάες αΒεττεΏε » δὲ ἵπ ππεάίμια ρτοί]οετεπε:εκ. 
Ἠίαις εοσπουίΠςε νέεηχεε ππ] Πα εἴωήμπα ες: δε τὲυ ὄχλες ἃ {«εετορε λαὲς εἲς 
αβρε[]ατος. 5εὰ πιοκιπιὲ τεςερῖὮ ο{ῖ αμελογίς ποίἶεῖ (οπεεπεία» αμ ἆ ἱαρίάδης,. 
γμὰε τερατατιπα ε[ὲ σεπις Πιππαπηπγὰ Ώεισα[ίοπε ὃς Ῥγττλα » λαὲς αἲς ἀῑδχος, 
ες Ρορι]ο5; νηάς Π]]ιιά τεέετε 5ε[ο]. . 

Εκδ λίδων ἐγλω ντο. βροτοὶ , λαρὶ Ὦ κφλέουται, 

ὠόμαδεν. δἷς περ]εζῖο αµσπιεητο δε Αεο].εΏεττις 2.Ρε.ρ]άτ. Λος.1.ραΠ.ρτο. 
ὠομάδησαν. 

Έχεις ἔπιωγ. Ἐραπαἱερβς πα εαερτεαπι {επτεπείαπατειοζας: ἱτετήτπσαε {ε εκςῖ-- 
τατ:α. ἆ. κνησον Ἡ Ο σεντίων ὠαθυ  ἀππὸ τὸ Δευχθλίωγος ἐς. ἐπώ; ἔμμελη: τὰ 1 παιλαμ- 

εηγήματα «χ ὥσπερ παλαιον οἴνου Ἐποκγέτέου » αλλα τὺςγεαρας ἔσυφέσεις ὕμλων » οἷα νσορε- 
ος ὀγίκης σὃ 2ΙηΑφόρου Εφαρμόσου ἄππολργά ὄντος Δευκαλίωνο». ο 

αὖφ) παλαμογ. Ῥετ απητἰεΏε[ίΏ «οπξοτε νίπατα νετας επι τεςεπεῖοις νετβδης:- 
Ἡ]αά απἰάεπι Ιαιάσε,[εάποα απεῖαα ροῦπιατα:Ώος. ἆποσις Ιαυάατ., ὃς αΏζῖ-- 
οὔοδταχαι Ηοπιετας Ογῄ: β. ἆς ν]πο γετῖ. 

Ἐν Ὁ πιδοι οὔοι παλακᾶ ἡδυπότοιο 

Έπασαν, ὤκρητον Αεῑον ποτὸν » οὐτὸς Έχουτες 
Ἠος αὓ Ειτγε]εα ἵῃ γιῶςβαπαπα γίσαε αΏηαπα οσα: {εΙαταπα, δἱς δι ΟὐγΠ.γι 
νίπηπα ζαμάαϊ ὰ Νείέοτε ετοπευπα {π νΏάςςίπιυπα γίαυε ἀππιπη. Ιάεπα Ηοπιεῖο. 
ἁεπομο εαπήπα. 

τν αοιδ τω αλλον ὀππχλεί αδδρωποῦ, 

πε ἀκουογτεοσ νεωτάτη αεφιγτέληται. 
Ἠιῆας {επιεβεῖα {επέαπα νίὰε ρ]ωχίρας ἵῃ Αάσσ, Ἐταβπ.εἰευ]ο ποιες. Υ]άς ᾱ- 
Ριὰ Αεμεπαα Ε]ρπο{ορΗ.].τ.ς.23. ἱοευπη Βμης εἶτατιτη » εαἀόπιαιε ορείᾶ’ 
ΣΑΏοπΠεπη ο γιβµπα γοτης ποιο ρτα{εσαεησ,δς ἵητες πι]ετες ντ {πμεῃῖς. 

αὐρεασῖ νρνων γεωτέρων, Ώος ε[ὲ τῶν νέων ὕμνον τὰ αὐθηροὺς, καὶ λαμωροὺς.Μεταρ]ο- 

Σ: εἴξ ἵπ γοςς ωθτα ατα Πσηϊβσατιαχ ρσοσΊωπη, ἀρηίτα», ὃς {πομπάΙτας. Ε]οτες ε-- 
βΐπα ἵη Ρ]απεῖς {απετες ρταβαητπτηα. 

4 ς 
3 ΄ : παράρρασ. ο ἔπων. κὠλ. ὁ, ωετάφρασς. 

5 ἓ -ς ς ο «καν τ - τα, ον - 

ο ος ο. ο τά ΥΕΟΤΕΡΩΥ. λέλρντ ο) 7εεΡΗΣΙΟΥΠ. {1/11 Ρ0779 
1 ΄ ./ 

δε 5 1" λθονα ον χατακλύσαι μέλαναν ΣΕΥΥΑΗ φΗΙ{ΕΊΣ οὐγαίβε τεττᾶ ἵπρετη πιασπο οὐτιμάς: ος ον κας ώς 
{τά Τουῖς αττο α.πας πα εχᾶ- τος σος, ἄλλα Ζηγος ήσγα 14 γη 1/24 10- 

εἱαταπε,ἀετερεητε τεβαχ![[ς, δε σας αλάπωση ἐξαφνα, {ιός (0/εΥ14 7εβΗκη 76: 

πε[οτριας1π {ος ΑπιςτεάΙῆς.  ὤ7λον ἑλέγ. κέίνων ο ἔρταν ΡεησὲοχΗηάασ16ΛΕΠΑ 6ὲ- 
τ εαοπε 5 - : : : - 

σος τα τὰ Ἄχρασιδες ὑμετεροι Φόροι ΡΗ(ε. Εκ 119 1.ΕεαΠέ 
Ῥγιτβα,οττητα ἆυχετοπτ γε {ἔτί 
Σηαΐοτες ὃ Ορυπεί]: 1 (πὲ 
δε]ῆεοβ. Ναπν εκ εοτάπα Εῑα 
Ῥχοτοσεπία τηαῖτς, ὃς ραῖτε Το- 
ὥς ἱίοτάτα Θατητηῖ ρα απ 
εὔῶπιο,πατας εβ βίας, εχἰπάς 

αρ εαν 1απετογίοὺς 4γες εγρεῦ η νε” 

βύτλας κξερι, κορα) τε φερ- [τι Ἠιάδογες αὖ 18. 

ΞΕπΟΥ ερογεδαὺ Ἐν-- Ἱαρεσιοπίόν 25 δρ 
χώθίω Έβασιλῤες ζεί. βαγωπιά, ραβαηΣ- 

20ΥΗ3Η δ4ΣΗΥΠΙΟΥΗΠΡΙΡά1σεηα 7εζέ» [ηρεῆ» 
8401 ες ελ{εάρς τερεσἰαώιβεωςε τα γείαὰ {αησα]ρὶς ἁοπηίηος(ετη Ρετ πα Ὀμοίας. 

α 



. ο πρ ος τς τη 

λέρυπ.ἴαπι αητὸ οσευτεῖς απεῖ(ετ.2.Ο4-2.ρτο λέρισ.Ώε{εεδίε απτεσα Ότει - 

Ὄεος Ὦ εμεα [οπής ἀλαπίασα » νσατε τείοτρεα Ίπηε α.πα.. Ὠΐεενες Ρσσία λέλρισι 

«)ύδωρ πολυ χαπαπογτίσα τω γω μέλαραν.Ὦ)οἵ.μο) το ζω. ὑεατος ὢενος ΕΣΡΟΠΟ Αγά 

γα» ἃος εἲὶ ΄λαςηαης εοριαπε:Ίτα νε πο ε Ρεριταβς Ῥτο ὕδωρ, {εὰ Παπίβοεε 

πολὺ ὑδωρ: 4αμα ΑἨἴεπα εορίοία ππασῃο {εττας Ίππρεία. οσον 

µέλορα». Ἐεξτὸ {απὸ οὐίετααε [ιεοπῖξετας παῖας εραεεῖ νήπα » αυα εετᾶ 

Εαρουπάϊξατεπα ἀεποξατ: ετεπῖπαὉ οπιπὶσπο εοπαρετεάπα ε[ῖ {ετ]επι εἴε τες- 

ται Ἠη(ααποςἲ, ΑΠοτίεαπτεπη Ατίβοτεῖες ορ) χεοµάτωγραἱροσεπα τεντᾶ Ρτορσίᾶ 
εοἰοσετη ε[Πε:α[ῖος 11: εοἶοτες ος γανίατπι ααΠκαξαπι αὐξ εἰεπιεπτοταπι παἰκ-- 

ἕατα βεε]ἆετε. 
Αλλὰ Ζἱωὸς. Ἠος εβε , Παοομάίεο λέρρεα. "νὰ Ζ{ωὸς µαχαρῶς τὸ αὔτλον λαβεϊν 

πω Ἐέαιφιδιου ὑδότων ὑσοχώρησν, καὶ ἠρέδαι αλαβῥόφκαν. Ὦ οΕἱεὲ ἁῑςίσις ἐξώφναι Ῥτο 

Έξαωουης. : - 

αὐύπωσς ἃς Έλος τµ(ατο σ]Ἡ τ. αἰάπωπε, δὲ ρετ {ΥΠεορεΏ ἅμπωσε ρτορτῖὲ 

ἁτεῖτας καὶ να χώρησς ὃὶ Φαλάσσης νε] ἡ ἁὐαπυορλη Φάλασσα » πα 7ΕΕΡΥΟ(ΗΟ αιᾶ 

ιας ααυαᾶς τειοτρετ.ΕΙε αὉ αὐαπώω.επάτς Ππαρίεκ ανω » Ἰαπαῖξ ποππΗ]]5 Γεπχρο-- 

το ἃ πώωοιπαῄτατο.Β ερετίσας ετίαπι αάποσε,τάεπι Πρπίβζαη». ἨΠυῖς ορροπίτας 

πληωμυθὶς 121η4άΣ10) «βή]ᾳμε πάΥΡ. Ῥμςὸ οπτεπα ες Γηείαυτο οτερ]απί Βατιπι 

νοεµτα εκροβτίοπεπα Πατ, 

αὔτκον Ψοα ἴβα ἀὐτλοςοίΏ Μα{εμ].δε αὔτλον ἵῃ πεμέτο ( ηοὮ ἔπιεηπ Ἠεηῖσο 

5ιερῃ.48ΐ ρτοῦατιτ πος σεπετε)ε{ὲ {επτίπα παιή1η ᾳΠαπα οπαπςς {οτάες ςοἩ- 

Βναπε 5εἆ Πῖς εἰῖ καὶ χύσς 1) ῥύσις σὂ ὕφωτος»ὼ } ἄμστωτις ἀγεξύρανε, 

πείων οἱ ἕππω. ἈΝαττατα Ὀομεα[ίοπίς ὃς Ῥγιτῃα ΜΗξ τα, νεηῖε αἆ Όρυπ- 

εἷος , σπος εκ Πήςε {παπι οἱβίπεπα αεεερ]ῆς τταάΙς: νε ἀες]αταιήτηιις {Ηρε- 

τ]οτε απεβτορΏαιία Ώας νετόα οέεεις ὃ. δες. κενων Ῥίο ὀκείων {αραμάτεο ἐξ. δε 

ἔρτων Ρροῦτ.ρτο ὕσω 3.Ρετ/.ρ]ατ. ρες Γβο]εη ὃς σεπήπατο σ, ὥσω αὉ Ἱπρετέεξίο 

1ῴ. νοῖ εω. τα 

χαλχάσπἆνε.Ἠος ε{,ὰ εοπ{εημεηί πολμκοὶ. Νοκ Ώᾶς χαλκησής Ώος εξ χαλκὶὼ 

εσένα οέρω εΏ Ῥοξεῖςα, δε οσευττ Ῥγίῃ.ο. ἀφχαδω. Ώογ.δς Ροξερτο αὐζδω,πος 

εβ: ἐξ ἀρχὴε.Ἱαπεπον (σος φύτλαι θε»! Ίος εἰξ ὁν } απεσὸ Ῥνεάξ λρόμλνοι Έκρρνοι. φύτλας 

Ὅος.ρτο φύτλν». 
κορᾶν Ώοτ. σεπῖς, Ῥτο χορῶ. ὰ Πησυ]. τεξζο κόρα. δε κροιδὼ. Ὦος. εεἰαηα 

σεπῖε. ρτο χρογιδῶν. Οατετήτα δεβοµαίεες Ες οὈίεταας πππετί επα[]ασεν Ρτο 
κόρης αὶ φερτάτε κρρνόουονιᾶ οὓτ εχ Ρο[τετίτατε ρπε]]α Ῥτοτοσεπία,α ια αριά Το- 
ετυπῃ ππατίεαπα Εετῖ]15 ετατ,δς ἃ Τους τ2ρία εοπεερίε. Ιταφιε εκ Ώας ὃς Ίοιε πα- 
της εξ ΟΡρυς ὰ αὖο σεπας Ορυποταπι.Παρίτες φέρτατος κερίδες ἀπεϊεισοαπῖα ὃα- 
ευταῖ τείαπι Π]οταπα ΒΠοσηπα ρυῖατης εξ ρταβαπεήππαυς, ζαζήέαπε εἲε {απα- 
{ωυς Ώεις. 

ἔγιόσιι.Ἠος εξ ἀντόμβονες.Τ.αις εξ Ορυπείοτιπι αιά ρετερείπυπα ἀοπαίπηπι 
Ἁμηο παπα εκρετεῖ {μπε/εἆ {πῖ {αησυιηΐςτερες {επηρει παβιεταηῖ » {άαμε {μάς 

ἔποτηε βασλήες αὐζεπα 1οἨ.ρτο βασλέε, βαλε 



ΙΤ4 

3 παράφρασ», 

Άπτρα επίω Σαρίτε εα]ί 

ἀοππίπας » Ῥτοτοσεπίατα 

Ορυσᾶς, αμτετ Ώεικα][το- 

πὶς,β]ιαπα,ες Ἐεοτατη {οἱο 

εἶαπι [ατίαπι αΌτερταση » 1π 

λλαπαί]ο παοπτε εοπρτεί- 

{ε. ὃτ ο Τ.οεσαπι ταΠσαπα 

σταυ]ἆαπα τοάηκῖτ,Βε Πδετῖς 

εατεης σίτα ἀεξαπσετετας, 

αἴαπςο ἵτα [ιεεείοτε ἀεί - 

επετετατ.Ἡ ]αατετα ες {απῃ-- 

σπὶ Τοῦίς {επίπε νίεταπι 

σετεδαι : ὅς Ἠετος Ἔοετας, 

εοπίρεξτο {αρροβΗίο Ἡ- 

Πο,απεπι τλπαεπ Ρτορσίααχ 

εχἰβίπιαδας,εσΒαἶατατας εἴξ, 

ἃς Όραπίεπι αρρε[]ααῖς , ντ 

Ῥειζαἱιοπῖ πααῖεσΏ ο ραττῖ, 

αὔτες ΟΡρππᾶ Υοςαῖο, εἴεε 

εοσποπήπίς, απί {α νίτασα 

{Ώωρτα ασλπι ἀῑςί Ροτεβ,ξος- 

τηα ὩλέΗ(απε εκἰπαῖαπι οὐα- 

{ε : ἃς επῖ σεητῖς Ορυπας 

Ρατετ ἵπιρεπίαπι εταἁ]ά]ε, τε 

{αρίεξεατη Ροραίαπη αάπῃὶ - 

παβτατεῖ. 

ν . . . ε ; 

εν. Ἐκρίίκας νε Ταρίτες Οραπέεπα ταρῖα Ῥτοξοβεηία ΒΕΠΟΤΑΣΙΣ. γεαι- 

εοσι αρετεῖος Πε {εητεπτία, (αρα ἁιεπάα εοπ]πόχῖο 19. 
΄ 

ο1οίτατ. 
Ν» Ν -- . . 

το Ῥοτ.ρτο οοἱ1. τόμ). σωιδα. πἰαχσ 1πι Ργογοσε]/η.ὰς Ὦος. 

Ίος «β Ηλείσν. Ναπι Ἐ]εί γοςαῖ {μπε Ερεῖ αὖ Έρεο Ἐπάγπιίοπί ΒΠο. Οπου 
/ ος - ο ας ο αρ Ξ τε ώ 

Ώος εΏ Δευχαλίωγας:Ώαῖαα 15 ΕμῑΕ Ὀαποοήπίς,νε απ οὈ{ετιατιπα. Ἔκάλος Ὀοι. ΡΙ9 
5 

οἱ ; 

έχηλος Ώος εἴ ἠσυχο»-μὸ χθη περ]εξξο απθιηςηΏτο ρτο ἐμίχθη. ἹΜαιγαλίαισιγ 
Ώαι. ροεῖ- 

ιο Μαμαλίαε:αἀάϊτο {ΕΩΠΕΠΣ «ὸ δειρώς,δς ετὶε ρετιρΏταβς το ὁ Μαμάλφ-Μεπᾶ- 

σ αγ μ 9 - ν με 

Ἶως πιοῃς ὃς ντος ΑτεαάϊΦ. Ἠαες απτεπι ὥς Ρτοία «ῄογας. φεύτερον 

ῬΙΝΏΌ ΑΕ Ε 

οροφή γ. Κώλ.!ς. 

Δ ” ς Δ 

ου Όλυμπος α)ε ρω) 

πο) πανῃ ἀπὸ γὰς Ἐπεί- 
ο τν τα 
ὢν Οπουώτος ὠνάρπασας «ΧΑ 

λος, 
΄ 

μρθη Μαμαλίαιση ὃν 
” 9.” - 

1 ο) 2γεικ - 

Λοκρῳ. οὐ χα σελο! ϱ8Υ αι” 
ν ; 

ὠ),πότιον Εράναςν 
ὀᾳφανὸν βνεάς. ἔχεν 
Ὦ ασέρμα µέγςοΥ 

5’ 2 μη 5 

να. » ευφρώνη τε ὁ- 

δω 
εἲ . 

ὥρως Ξετὸν 9). 
΄ λεν ’ 

µαπέωος ὁ ἐκάλέοσε μή 

ἴσωγυμον Ἐμμέν» 
ες; ; -. 
ἠῶρφατον ἄνδρα µορθᾷ 

5) ΄ ιό 

τε κα) ἔρρρισ. πολιν ὁ ὢ- 
΄ -” 

σασεγ; λέω τε δαιτᾷ). 

οἱ ΡΟ0βΕΣ . [οτή1ά άήσ ο. Υ Τζο ΑΜΤΕΤΙ 4, 2Η 
7. 

ζΜήππαπε Τεσετε, 

Ροίϊ αρὺ. ἆγεμῶν οτ. ΡΙ9 

ὀχεμῶν, αἀάῑτο Ολύμπιος » αεῖς ΡοτίρΏτα[ῖς Τομί5,αιή Ροξεῖς ]-αηπῖς τεῶσγ ορ 

μετάφρασις. ὦ 

Οποπάμι επῖπι Ο- 
ὕγπρηι αν ναι Ο-- 
Φ4 10 ὁ τεγγά Εβεοτ 
{111 {ΥΥΙΡΗΙΛΕΣ {α- 
ϱἱΓΗΗΠΙΧ{Η5 ε[ὲ εἰλία- 
παΐης 1 1155 » ὔ' τε. 

ἆμχι ά 00η 
«ΗΤΤΕΣ εκ μη 
{1197/11 14Η ΕΕΗΣ » εκ-- 
Λετεη ΡΤο/Ψ.Η αδεδαρ 
417εῖη (εππὲ σεπεγο/[-- 
ΜΗ γκοτ. σας 
ο εξ Πάει» Ἡετος 
{4 Ρο/εΙσνν” μπε 
Ίγᾳ 41 ΕΠ γοεσμ1Σ εἰ 

γε 411 ΠΙΑΣΕΤΥΠΗ εὐσπᾶ- 
τηής εβϱΕΣΕΧΕΕΠΕΗΤΕΠΕ 

γίγασα (έργα Φώτη 

. 

ρτο 25 Εσεῶ 

Ῥὁ 1εὰ ἐπ 
-- 

.. ΄ κ .... ωά ο- 
Ζ έ 

πῳ Ολύμπρ βασλε πρ αὐ Όποιώτος «Ἀ Δευγαλίωγος θυγατέρα Προτο λε. ανα 
τ τ. 

ος τμ ος ας ο ος 
ἅ 

σάσας λάὂρα ἄπο τῆς Ἠλίσος » ἐμήγη αυτη ὦν τῷ ὄρει Μαρβολδ.λ) νεκε πῷ λοκρφαῦ” 

τ ὤφει. 
ος εΊίεως εα/α ταρῖς ὃ : κ μῦ κανέλο.[παρεβίεῃ | Ρίᾳ α Τους Ῥτοίοσεπία.Πος εβ 

παορέψειεν ὁ χθόνος. 
πότµον ἐράφα», 1ος εξ 

3ή 9) 
ἄτικκου, επικό, 

ο) ἀυΣ κα- [ 
. 

ὧν ασε 

(ο κο ο... .- 45᾿ 3 

αι πο προ ἐπαγογὼγ. Ὦεἶπᾶς ὀρφανο! λα πος { -- 



ο τν οσΌε-τς 
3 το πε λω εν / εν 5 σ ’ 

Γ εχε.Νερ]εξξο αμσιιεπεο,ρτοίεἴλε δ) ἡ γωωὴ οἳ Λοχρξ Πεωτο]οειά ϱ0Υ ἄστο τὸ ὤσερµατος 
Ὁ - 

εήεου. Νάπα ε{αξ ὃν, Διὸς ΕΠ5 11ε, ΕΕ «οπιπιεπάαξίο {οῦο]ίςὰ ραΐτε, 

5εὴ ᾗον.οαρροβάεῖας ετατ ΕΠις:{εά ρτορΏίαπι Ρῶταδαε Τιουξι5. µάτεωος, Ὦο5. 
Ρτο µήεωο. Ἐ σεηῖε. ἃ εως ΠΙ2ΣΕΥΗΙΡ αΗΕΗΗΡΙ(υ γοα εξ [οπίςᾳ ἁϊα- 

1. Ιεᾶί. Αὰς αρα τεεεπείοτες» νι ος |οεορεβὲ ΠάχΕΥΜ 415 αρμὰ Επβοτῃ. 
Ίμτα νιὰς: 

ἐκέλεσσε, Μεεεῖ σαιήα Ῥτο ἔχέλεσε. δὲ ἔαμευ. σεπἰπατο µ. ροξΗςὸ παει εαιήα , ὃς 
εὰ μ . 5» νπ Ἡ ρθει ώ ο. ο 5 

Βος Ιοπ.8ς Ώοτ.ρεο είνα. Ὠάςας ρτοία ὠγόμασε ὁ ἀμλ ὅτων ὡς ὀξιωγυμον εἶναι αν ἀπὸ 
Ν 

βΗΤε0έ πᾶάσπς. 

ὑθῥρατου ὤνδρα..αυς {εευπά!1 Όρυπεῖς ὰ 6οσπῖα δὲ Εαέξῖς, δίς δε ἃ ἔοίπια ἱαηάας 

Ο4:δ.Αἱαἰπιεάοπτεπι.ωρεᾷ Ὥοτ.ριο μι ο αν νο, 
πόλη δ.Ἠος εξ πέλιη ὃ ἀρτέα) πίὼ Οπεωώτα παάςελν αμπῷ ε)ο/κΑ) ὁ Λοχρος. Ἠ]ς λεὼρ-- 

Ατῆςὸ Ρτο λαὀν.Μεταρποτα εἴξ ἵη Φλαιτᾶν α-ἆ. ϱΥΜάΕΩΣΕΥ απήγαγε» Υε πεζοί 
οἱ «Ἠπι «οπ/1]1ο γ]δξης ταΏοπεπα ρτα(οήδπης.. 

σα ρόφρασ!ς. 

ῬΊτεπτε απτεαι Εαῑς αἆεὸ 
εἶατας., νε γπάϊα τς αἆ εαπι 
{ς εοπτπ]εσίητ Ἡ οἱρίτες εἴως 

:ἆμπια Ῥετοῖει : Βπϊεπιήηπε 
Ἠετοξς Ατσία ,Ἔ πεδαπ:, 
Ατεαάες. ὃσ ὃ ἥ ατα απαϊοῖτ]α 
εἶσο «οπβπχεΏης. Ψετὴπι 
ἔπτες «Έτετος Ἠειοας απὶ 
Όρππτεπι Πα ὔΙτασῦΏ γεπε- 
πΏηΏταπποτε σβαχΙσάο «οἩς- 
πεζαατ Αέτοτῖς ὃς Αεσίπα 

πματα Μπεπαίππα. ἵΝαπι 
Λεσίπα Ροβα παπι Αεαευπν 
δερεπῆετ, Αεστὶ Τηεβο]ο 
παρᾶε, γηάε παϊης Μεπας- 
της: εως δε δι ξεπε]ες ἅ- 
Ἔπς εππι Ασατπεπιποπε ὃς 
ἸΜεπείαο Αιτεὶ Επ ΜΥ- 
ἅαπι, υὈί οἶπι τεσηαῖς 
Ἐεπτλτας, αρραΐίας (ασππι 
ἀσπατί γίατηση Οταεῖ. Ττο- 
ἆαπι αἀπετίας ασατα τη ]τλ- 
Ῥαπτ, οί εὔεταῦ (οἵπτη να- 
Φαθαπι } {οἶας'εἴ. Αελ]]ε, 

5 σσ 

α’ Πορ. Κῶλ., {55 

ο ει 

ἀφίκουτο δέ ο ξθοι 

ἔκ τ΄ Άθγεος» ἐς τεθη- 
- ε ον Ν ο 

Εν να Άρχαδες, ὁ Ὁ και Τνσα- 

σολ. 
ο” 3 δα 
ζα αἲ Άκτορος ἑξοχῶς 

πμασεν ἐσοίκων, 
΄ /΄ 

Άνγγας τε ΝΕΕΥΟΙΤΙΟΥ.- 

σὺ σοῶς ἄν Ἀσθείδαες- 

Τεύβρανος πεδίου μµολῶγ 
Έστι σι) Αχιλλεϊ 

μόνος 5 ὅτ ἄλκωπως Δαάγα-- 

ες 
σι ο πρεφῶς ἀλίομοὶ 

Ὡρύμλαις Τήλεφος ἔμβαλεν, 
“529 ο; 
ὡς ἔμφεριι ὁδέαι 

Κε Πατρόχλε βιατα)- 
τα σας σος ση ΄ 

γόουγ »ὲξ ὁθέπος }- 
7ος ἑλίῳ µν ὦν Ἂρει 

Αρτόρρασ. 

ΑΕΓΕΠΕΥΗΠΣ 11Η: 
βοβίτετ ες Αγρονώ” εκ. 

Τρεύς, ὂ Ατεήες, 

{σέ μο Ῥ//ασα: (241 ῇ-- 
{μμῃ Αξξογρ, Αεξίμά- 

ϱ1ε ΜεησΕµη/μαχί- 
Ἠ1ὸ 1η16Υ Ιηερ]ς ᾖοη0-- 
Ζ41Η11: 115 ης στ 
Αζγιίς Τειῤγαπὸ {η 
Επαραήη Ρ76/εά1», [ο 
21 ΙπΠαςῖε ὤμῃ ΑοΡΙ/- 
{ο {015 ΦΗαπάο [γε- 
Άμος Ώμηασς {η [σης 
ε(0ς ν γης α 
β4Ρβευ Τείερβης εο)η-- 
Ρε 1 νε ΡΜ ρησέ 
ΦΣάὔεχες εσπο[εεήσμε 
ΕγεηΜΖΗΗ ΠΡΗΣΕΗΙ Ῥα- 

Σ7Ο6ἱ15. εΧ- 4ο ΤΡΕΣΙΑ ῥγοῖες » ῥετπίείο(ὸ 11110 Ἡβ. 
ῥε[ῖο 

/ . ώ . αυαράο Τεἱερβῃς τεχ,[[εερε» ῥθεσία ἀεξεπβοπε Ώτεβπηπα Οτεοσυπα εχεσείεαςι {πσαπῖς, 
ἕε αἆ παπες εοπρΏἩε ἔπσατ]ς οπιπᾶρις θέ] 1 ααἲε Πετῖτ :ἴτα ντ Ἆος πα υίτισεῖς [ρεεπα - 
Ἠε,α]αῖς ριπάἆεητῖ Ελοἴ]ὲ 1πά [σα τῖς πιασηα Πτι 
οτε γΙπὶ Εοτεῖτα ἁϊσςαι εἀπήσατας αφ [[ες Τ μετ] άῖς βμας, 

εῄο {ε ξοτέπιαπς Ὀε[]ατοτεπα. Α 9319 τοπα-. 

ος ΝΕ 1. . 3 ολο ο. .. αίκοτο ὃ ο, Απαρμκατῖο Ιαπάημα Οριηής αὓ απιϊοιία Επάάμαοχυαα Ηεκοῦ, 

175 

-- 



ΙΠό. ο ο ο] 

αιά ας υίσευέαπι ατα Ρευπιοῦρεα Ατρο»Τ Ποδίς, Ασεαάϊα δε Ρα αἆ ρίισι 

«οπβχετιηξ. ο 4ΠΤΕΠΧ µος Ίοεο πο εἰᾗ αττϊσα]ης οσα ξένο εοπἰπηβεπάης:{εά 

Μαδετης Ρτο ἀωσῶ ἃ Ρεοποπῖηα ἕ. 3. Ρειίοπᾶ. α- ἆ. παρεγένοντο ὃ ἀντῷ ξένοι 

μάτοικοι ἀπό τε τὸ Άορρο » καὶ Φηβῶν» καὶ Αρκαδίας» καὶ Πίσε, Ώοτ. επί, Θηβαί 

το Θ/βῶ1. 

ἕα δ᾽ Ακπεο». ος εἴχ (όν τε Ακσοεες ὶ Διῤηνε Μάειώτιου ἐτίμησευ {δῤ παύτας τὸν ὦοι- 

χοιώτας ἐέγου. Ἐλιάάσπα Ορυπής Ίαυς ἃ βησι]αή απήεἶσα» αμα Ρτοίεα μεις εξ. 

Μεπαήμαι,νε Ροτς Ποίρίεια Ηετοιιπι Εοτήβπποαπι ὃς Ρα (απ βιπαΠ. Ἑτεπίπα 

Ῥοπί ε{ϊ Όοπος απαᾶ{ς. 

οᾱ, Ατζη, Ρταροῄε. ρτο {αὈίιπδξ. ὁ πἠπήπαπη Μεγοιτίου ποᾶς Πάτερκλος ἅμ' 

λε Ασρεως ἔπελδω) ἓς τὼ Μυσιαω πίω γώ Τένβρωι ποτε βεβασικευμλ ζω» µύγος ἔςη 

συν Αχ » ὅτε ὁ Τήλεφος σενα» τὸ Ίοωεοιὸ Ἑλλίωαι σωήλασο εἰς τας γαι παν 

ὢ τῇ δαλάσῃ Φατοιβίω ποουµλέα». ἴτα εβ ἀϊςτεβιο ας εχρεάϊτίοπε (σγᾶεοταπὰ 

αἆ Ττοίαπι, ααῖ ἵπ Μγβαπιαρρυ]θ,πάςσιε Τσι εβε τατ,τεσ]οπξ γα[ΐατε εαἲ- 

Ρετιῃξ. σεᾷ ΤεϊερΏις βήεξρία πια ὡτιοπῖς ἀεξεπᾶοπε » «{αεος ΟΠΙΠΕΣ 

Ἡπ ἔᾳσαπα γεττῖε,εκεερτῖ5 Αεβὶ]]ε ὃς Ῥαϊτος]ο,αιῖ {οἳἳ {ασαξ1ς οπιπῖους {οταεες 

ἱπροτάπι ποίᾶππα Ρετευ]έτε, 

δα. Οοπιταόξαπη ῥτο εέα αεοπ/[α8 ἱππβτατο βπσ]α τί ει. Πµασεν Ὦ οτ.δς πέ- 

ρ]εξτο απσπιεηῖο ρτο ἐτμωσε. Αιμγας Ὦ)οτ.ρτο Αὐήνης ἕτα Ὦ
ΟΓ.ΡΤΟ ἔςη.ἀλκαρταρ ἂς- 

οπ{ρίατ.εὔεταόχις το ἀλκάθταιὰ ποπήπας.βπσ.Τ)οσίςο ἀλκάει ρτο ἀλκήει. Ροξ- 

εἷςα νοςε Ρτο Ἰοωεθε. ἃ ποπιίτς ἀλκλ.Οσευσῆς Ὁά.ς. Ῥγτῖι. ὀλκροτας Ἡεαλλέος δν: 

3όγοις.ατ.Ροξε.ἁλίασι ΡΙΟ ἁλίως, 9γαιεςάοςβἰςὲ ἀῑκίτ ορύμαω Ῥτο γαγσὶ. ἐμβαλεῖε 

Ῥοΐξε.δς Αεο[.ρτο Φέβολεν, 
α σα: . . . ζ ἃ 

ὄεεβοῦιτ ὃς πιασησπἰαήτατεπι Ῥαΐτος] ες πος {18ο οοἰἡσις. Οίας γρ, 
ο σ κ ΄ οσα ο ς 3 ος π 

{ς Ρτοία εΏεταςιὧσο Ὢ Πάτέρλλον «ῆξαι πῳτὸ φεργµῳ μαδεῖ υγαο Ξαυτὸ ἨὔΊε 

Τις ἴβα ρετήπες αἆ Ορµηε1ος, βᾳιμάσπι Ορις Γαιτος Ἡ Εις Ραιία,ρταξωάταπα 

Ορυπεής αι Ττοίαπο Ῥε[]ο. βιατα) Ώ)ος.ρτο βιατίω Ώος εἴὲ αὐδεεῖο). 

εξ ε.Ἠος εᾶ ὧφ' ὁ χεύγέ ὃ Αλλες 
σ ως αι ς αδο ὴ 9 . 
Άπολεμικῆς αυτό τάξεω».ΟΕτεΓΙΠη ὦ αρει Μετοπγιηϊοὲ ἀῑκ]ερτο ὦ πολέμῳ. 

2 

΄ 
; 3 

: 

κσαν ἔσῳς. κώλ, μετάφρασϱ. 
ρε 

' 

τοσαπίε γεΏππσσαπι αὉ σορᾳλορεῖ- , 
- 

αν ὅα ὃν βευα. πιΟτ- ο ο ο ονος }οΥΣαὐασ41; μας 

ταῖες Ροτεπτες οεείάϊς » ἵπ ές ος ὤτεσε ταζις- αὖζπο [μα 13 468] 

αεὶς εοπβΏετει:{εάίεεαπ ο ., τε ῥάβα ιτ ΓΑ [1 

{αόαας ἵπ οσᾶΐπο {επιρεσ Φαμασιμερότου αἰχμᾶ,, ζοημήση]ε Ψὑπαα (δν 

Ρυσαατες.Ὑείπαπι γεσο {5ο η 
πω πα 

τετδοταπι δε α’συπιεπῖοτα ἑυρεπεπὴ τος σχος , ᾷ 

Ξ Ξ ευρεσεπὴς ο ἄγαγειος / μή 1Η! 

ππεπτίοπε ρο/ἱεαπα : 13 τε «νεος ον ος σά ΏΑΤΤΑΛ ο 

τοπίσεπ(ο Μαῶτααν επστα τος δν 5 Ὁ Μασαν δ)- ο ν ΜΑ[ΑΤΗ 

{ωρίππε Ρροξσια αοοΙρίαση: φερ. ” για 1άδά αἱ 

ἂτ ἄπι αά εεἰερταπάυτα υἱ- πόλμα 3» χρὶ ἀμφιλαφὴς θωα- «πρ]ά βιοεο απ” 

ἔπντειη Ιάοπεας. Ὑτίπαν μι ο ρα Ὁἳ μο[ῤῥἕαιίκα- 
ολα 
παπα - 

ον 2 8 ν 

Θεπᾶος πως παρίγει ἄν χ μηδέποτε πίασεῶτα χὠείς 

: 

νο ο παν 



ΟΙΥΜΟΡ ΟΡΕ ΤΙΣ ση 
Επι ἄῑεομάϊ Ἠδετίαίσα, Ἔστιτο. Φεεξείᾳ δλαῤετὰ, {ο αἡέρη ὁν η 2η - 

απηρ]άπη ας ο -- πα) ᾖλδου πμάρρος Ἰδμίαι- Σο αττεβί ο[εύγασογ 

τεταπιςΟΡΙ4 ςΟΠ1εςΏΛΓ.Ας- 3 -- 1βῥηηαεό Ιῶήβργοήή- 

εεἆο απίεπι εἈάεπα οΡεῖα ο ατονα τς , ον ορ κ 

παβασατας Ἰβαήασας Τᾶ-- -έασ:ο. αμβοτεε πεβτη «ο ος ες σε. 

Ρτοπιαοδί γἱέχοσίας, Ρτο- συ ῥο εοηγροξες εμά[εγπΣ 

Ῥεοσασας οοτοπίς ε[ετοκιπιίεας:απαπάο {ρίε δἘρλαιπιοβίας 4 ωδο εοπἰαπσιῖηεί τίσεταθε, 

ης Βὶς Οἶγπιρῖα, Πῑε ΣἈπλία, πε ἵτεταπε Πεμοεα, 

παρροᾶτο, Οοἵιατεηε ἵβα οππι Πρετίοεῖδη», Ώος. ΑπέσΠι ἀἰδίαη ρτο 

πωρηρρεῖτο.ρ οττὸ ος παρη2ρεία εκ ῃ-σ« τω Ππίείπι εβρειεπάα» απσα ὃς θς]ο- 

Ίαβες εἴκατ, Μὴ σύ ἀὔθυδευ ἐμεῖο λιλαίεὸς πολεµίζεν ρωσὶ φιλοπ]ολέμοιση  ἄτιμοτεορυ ὃ 

μὲ Φήσειε. Οαοάἀ ἀῑσίε Ἡοπαετης Αελί]]επι ἠπεετάϊσεετε Ῥαϊτος]ο Ώε ππε {ε Ρι- 

σπατε επρετεεΏος ἄῑσε Ῥιπάστης,ας πε {πα Παίτα 1 θεῖς Έατετ. Ἠος εά, ϱο9 

ῥτοσµ ὁὶ {ὁ 1/6, αγπεώ:πἲ τεδρίεετε νε]ῖτ αά οσπια ΑΒ] 115 αήδης ἱπάντωδρι- 

παῦαι Ῥαττοείης. ς 
ταέβθαι.ν ετδιπι παξέω Ῥιπάστο ε{ξ Ρσορσίπα Ρτο παοσω, πιρωπορσω.ἃ Ώοπαίαε 

τάξις.αἴχμα». 1)οσ.ρτο αἰχώμ.ποῖα Ππεςάοεμειζηῇρρτο 2οζᾳ ἠᾳβα.νος δαμα- 

μβερτο-. ροῦε. εἴξ » σαρᾷ τὸ δαμάσαι τὸν θερτὸν .Ἠαιυ5 παβα ἀείεάρεοπεπα 
γιάε 

Ἠας.τ.357 γετία. 
ἔω. Νουα ρταραίαίίοπε τορτεάϊειτ αἆ Ίαμάες Ἐρλαππο(. Ἐα 

απτεπι εοΏ- 

Ώαε ἐυχ}, αυα ρεΏῖς Ἰωσεπίυπι ὃς υίτες ὰ Μυβς» γε ἀϊσωῖς Ἰᾳιάίδας εκτοῖἶας Ἑ- 

ΦρΠαταιοίζαπα, 

Συρησεπὶς,ὃτ Ρετ γβοἶε ἑυμσεπὶς Ἠος εξὶ Ἐπὼν ἐυρετὴς γεγδοτωη ἔπμεησοη» Ροξεί- 

εα γοσ,αα ὰ 9ε]ο].εκροΒῖτις χαυολόρρε. ὃς ἃ Τεῖς[επῖο καρνῶν ἐπῶν ἐυεετὴς. Ἑοτεὸ 

απτοπα Ἰάσπα εβ οτι ἐυρεσλόλρεν/ αμ μάη», δε {{1/27Σ45. 

αὐαγόδει. Ώος.,ρτο ἀθηγάθαι Ίος εἴξ δηέῖδι.» αμοὰ εοπΏτιήεας «Ἠπι Φοόσροέοε 

Ἡος ο ἁπιπήδειος ἠάρηει» ο {6 οὐμήΙοά16 αὐηγῶδαι αά παγγαμάΜηη. ΑΝ Αεπιγίο 

Ῥοτεο,Εταπο ειπε ραῖτοπι {εαπεΠέε,Φεύσρος»» εχροη!ἕΙτ ποπ]ςῃ Ῥτο Ρατηςίρίο 

εοσθερόωλνος αἆ μεζ)»,δε εοπιροβεαπα Ρτο Ππιρ]ιοί φερόμλυος : ὃτ Ἰαπσίεας επι 

«ών Μοισον Φφρῳ. αθιεῦζη 1η ΜΗ ΟμΥΗ.Ό ας αυεεπι ππαιήε» Ροξτα εαρίε {ε 

Μαΐαταπα οὔστα γεΒί2 Οαἱα ροξῇς,δς σατπαίπα Ροξᾶσα αίδις 2Η ο ἱς οε]εῦτα- 

εως ἔππε σπα αὐίάαπα οστης αἰαᾳ,αιήοας δε {ρᾷ Ρροξῖα Ρετ ταϊπετβισα εεσσα- 

σπα οτδεπᾳ τεσ]ὸ νεβμητασ,δε ῥετ οτα γίτοταπα Ιειήεετ γοίάπε Υπὰ εὐσα ηῃ5, 

- αποσεπι ]αμάες εαΏυΠΕ. Τρί: νετὸ οτατίο {ο]υτα,εβ αποΏ στερατίη5 δτ πυπὺς 

Βοποτατα ἔοτεµπα πα]ος » αἱ ρεάϊοις Ίτες πηπαὶ Ίαεετε εορῖσαῖ : 1άεό- 

απς πεζος λόρρε ἃ (ατχεῖς αρρε[ατως. Ἠσας {]]ς. θεά εὖπι Ππορίες δε εοπιποάς 

Ἡε ρτῖος Ιπεοτρτετατίο:οιΙ Όοπο παοτατα {1ο ᾗ15,δσ εοαόχα» Ἀπποπ τες τὲ ἆϊσε- 

.. ἐυρησιεπές τή εἴσφπεμς αλαγεῖδαι εῤσφοβρεμαρΣ!5 αά ο ΠΩ 9 σ) Μοισαὺ ϱφρῳ 

2 γην Μ/αγηηη.Ἠος εξ ὃν ὑψιλῃποιήσει [ιῷ αἲ Μάσα, δωρρωῶται 5 Ναπι πος αἶἷ]ε- 

Εοπιοὲ Ἡσηίβσαι ὄέρεος Μοισο,γί οΡΡοπαευτ ροξβς Ἡπα]]ϊ οτατϊοπὰ» απδξ ϱΥο(ά 

ἀισοίεατ. 
πέλμα ὃ αὶ.Ἠος εξ ἐυτολµύα Ὁ ἤλρων παῤῥησίά) µεγάλη δύαμίεο ἤρρων φαψήλεια σωωά- 

Έεως οἰχολεδήσει ἐμοὶ, Ώπες αἀἁὶτ αἱ Π]ηβεταείοΏεα ΡεςεςάςηΏ5 ἑωβεπιξοιδαπ
ι 

ς 7. 

ος ή 

Ρα 

μωρο. ο 
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παπαρία ὰ «ο{ΡΟ(! 

εδἀοπίσα ἁῑα]ε 

Ἐε ἀμριλαφνε Δύναμις, μεγάλη, ὀμφοτέραις χέρ
Ώ λαβᾶσα. 

ο ἔπειτο ὰ ροξεῖςο ἔσομαι Ρτο ἔπομα!. 

σοέυίᾳ δἳ. Ῥταπιίῇα ποια Φερχατασκευα [αἱ 

{εαίτατ.Απες σερέυία [αοαμάίειας το ὁο, α.ἀ. δὰ 

ἐπαωετὴς ὶ ὑμοητὴς Ἡ. οεφαδω 

{επῃαπα Ἰαυάατί 1απαρτοπιας 

ὰ γὶδεοσία,σἵαπα οούςπα ἀῑε απ1θο τε 

Ρεπ{ρβίέας αἆ πιεπείοπεπῃ εἶας Εαείε 

γος,Ρϊπάατί 4µοαπε εβς ροτηής. 

πμάρρο».Ἠος Ίοεο {απήσητ ρτο ὁρρητὴς, πρωπὴς, 

παρὰ τὸ πμίωὼ ἀείρευ Ώοηογεῖ α[[ εγΥε: 

πησά,ήοεα τοὶεξϊο ».δε ὰ πμόνυῖ Πε πμήρρος 

οῇ νβτατϊβιπιαπι:δε οχροπίεµσ, γ]πάεν, 

ἁϊουπε το 

βύορος. 

ΡΕ ο αι 
ἆ ἀῑοεπάμπα : Ίτεπα Φμυάµα. αυςΕ ἀμφιλαφὴς ἀῑςίειαχ » πηεαρίοσα 

δις απιρἤφ,αια παπί ους 4πιραξις «ο 

ἃλο ἀῑεῖειτ ππατατο β.Ίπ φ. Ρζο ἀμθιλαβν»» πάς να]δατα Τ.οχίςα. 
Ῥουτὸ ἔασοιτο Πηεῖτ] ςαμήα ροξες. 

Λαμαεεμάρου » ὃς ὁν Ιὼμὸ 

Ρειία».δεἆ Ρεεμ]τασῖς εΏ ροξτα ποβτο βσπ]ῃεατ
ίο. 

ὅτ᾽ ἀμφότερο. Απαζορισαίσααα ΤαπηρτοπααςΏης, δε Ἐρ]ασπιοβιις οοάεπι ἀῑε σῖ-- 

εετπε Βἰς Οἰγπαρίαμἰίε Ἠεαπιία: Υε] νε ποππα [1 γοίυπεντεταιις Πωπία, Τα 

χράτισω πες ιθίτυτ ααρπιεηίαπα ρτο ὁκεοτήσα». 

γπο εοάέπιαπε ὧῑε.Ῥος- 

τὸ 1 1βηπιο ΟοταταίΑ- 

εο.δῖς Ροβ Οἰγπρία νιέης 

1βηπιηῖς , {επιέ]α πε ἵω νε - 

τις Νεπηεῖς, σαπάϊορετ- 

βυίας εβ ἙρΒαιπιοβ ας. Ατ- 

σὶς ῥτεῖετεὮ υῖ Σωῖος ναος, 

ἵη Ταποπς :Αεπεπῖς 11πε- 

Πίς Ίωτες Ίσπεπες ἔαπ Ῥαρᾶ- 

ελεπαῖς τε Πτεηπὸ φεβα 

πιαρηαῖα ἀἄεεας οδήπτης. 

Όυὰσι τετὸ ἔοτεπτ {είε 

ωδαϊςἵπ ζατατλοπε εὖπη- 

Ἠειαείσα εεἰετατεταστν οἱ, 

εἰατοτε]τέής πππίο ή θας,αἩ-- 

ξις εξ αταιε Ρτουεέήοσαπι 

εετταπιες. {αβίπετε, επῖας 

Ριαπαίυσα {ωπτ ατδεπῖςς 

ῥλίαία. ἵα απο {πρετατῖς. 
Ἱπασηα «οτροΏῖς αθίμταια 
γἱτίς αἀπετίατ]ς , 1Ρίε αὖ 
Θπιπζ]αρία ἱπιππνηῖς, εἙζ- 
εἰεπ ςἰεςπ] πα Ρειλωξ- 

οροφὴ δ. κώλ.ισ. 

κά 3 -5ε / 
Είαν ἐρλ2οΥ ἂν αἁμρὼ. 

ας τς ”53 ὄλλαι3 δύ᾽ ὦν Κοεῖ- 
/ 33 

ου σπύλαις Ἐλέγουτ πεῖτα χαῤ- 
μας. 

ποὺ Ὁ }ὶ Νεμέας Έφαρ- 

μόςρ κτὶ κόλπου, 

Άγεετ Έθεσε κος αἰ-- 
ϱεῶν. πώς οἱ ὁν Αδωύαις. 

οἷον σὶ ὦν Ἀήωρφδωμι συ-- 

λαδεῖς ἆ Ῥυείων, 

ρδόο αγώνα ρεσβυτέρων 
ἄμφ αργωείδεοσι. 

φῶτως αἲ ὀξυρεπεῖ φόλῳ 
ὠσίωτι δε μάσας, 

οὈήρχετο ύΚΛΟΥ ὅσα 
βοᾷ» ὥρατος ἐῶν ὶ 

χαλθς ο χάζλλισά τε ῥέξαι. 

ππρ]εξξί Πεορις. Μα- 

ἆππα Ἐρθασπιοίί εοηρεσίεσι Ρει- 

Ὁ τί πφερξηίαν » καὶ αβετίω λδον 
λαβε. Ἠ]ς γ]άεας Ρει τται- 

μᾶ Ἐρπαππο(ά εοπ{απριπομτη, {απαρ:ᾶ οεεάβοπε 

ΡοτταΓαηζ. Ππιρυ]ίε αμτεπα Ῥίπάατηπη γίτὰ. 

ἁαπη:ο μία οὖπι ΤΠεβαποσαπι {ιοΓίε φρόξε- 

ἐπαωετὴς. Ἐτ Ὦ)οτ.εΒετεασρτο π- 

ας Ρτοἰπάς εε[εύταγε.Εοσήιατητ ἃ ρτατετ.. 

Ῥοτ.γετὸ πµάτρος.δέ εἴαί πμωςεεααοὰ 

Υ/ΓΟΥ, 4 µ1{0Υ2Υῖ ΕΧ γυ]σατῖς Τεσὶοῖς εοπι- 

μετάφεασε. 

εἴμ/άἆεπα {Ηρ2 εὔ”. 

{ετη (ἱο. Αα ΥΕ ἆμο' 

ἐὴ Οο71ΣΗ1 ΡΟΥΣ5 εὐη- 

ΣἱσεγΏχ Ρόβεα σαώ» 
αἴια αΗγε ΝεΠέα 

Ἐββαγηιοβο η [πη- 

ΑπςζΓά, οὐσΗμΩέ 4εωβ 
γ/Η5 εασς:ΡΗέ7 Τέ- 

ὸ ΑΣζοπυ. ΟΜΑΠΗ6Υ 
ων 

. 
. 

αἴμεαρμά Μαγ4{βοπε 

η ϱῥάμλίβες/ς αὖ 

21ὐργΛΙῥΙΑ » Αα ιπεύαξ 

εεγζαπιευ. {ΕΙΟΥΗΠΗ αρ 

αζεηγεῦ -ρμα Ἡ. 

70/6, εεἶετι ἀθίδ ᾖρῄε 

ΕΙΤεηΣε ΦΙΗΠΣ ζεί” 

Γέ5 Ρε 
γαηῇδαέ ο

- 

ϱα)ΗΗΦΗΣΟ ΕΜΤῃ ϱἰαηπογε.[ῥρε)ο(ι6 οχίβεο ερ». 
ῤ 

Ρ4ζῤετγΗάφΕΡΕΓ1ΣΗΕ. 



ΤΟΕΓΥΜΡ. 9ΟΡΕ ΤχΧ. ο 
Έσε,σπαητα (ρεααατίπτη επι ας οἱαιπατίοπς, απῖ ἵππεπεσα Εοσπιοβύση, ξιδή(ααεἱαβσηεαι αᾱ- 
επἰταυαη{ας. 

εόαη ἔρρρ.Ἠες επι {πρετῖοείρης «οστεπῖ,δς ἄμέεαν ΏοΏςεὲ ἀῑχίε, Ρτο «οππα, 

μέρα». 
ἄλλαι 3.5εαίεατ ἆφροισιος νιξεοτίασιαι Ερἰασπιοξή,δε {ες Ρας ἵπ τορβα τε- 

οαπ/επτητ.ΡεΙαιπα Φνο,Ώ ας νὶέεοσίας ΠΕπιίασας οδήπΐε:ααοά αραίεας ααᾶ 

ἁῑκιε ἓν πύλαις Κοεῴδου. 3 Ίας ε[ὲ ΤΕ πή ρείρῃταβῖς» υὈὶ ΠΗἰμπης «εἰερταραῃ- 

εμς,Κατίο ες Οοτἱπεδή φύλα: αρρεῖίει Πβππταπι, αία πἰπήσυπα ρεῖ 1άβπιαπι 

Άμης » αι {αητ ἔεττα απσυ βία ἵπεες [οπίμπα ὃς Αερεασα πηᾶσε, αἆ ϱ οσἱΏεμαπα 

εἲ αάτεις. : 
χάεμαι.9ῖς Ώα ἅνια ν]ἑτοσῖα αὉ εβεδτα γοςδΏΓαΐ σώμα Ίος ἶοεο χαρα) Ιοογας, 

{παρε ταπιεΏ χάρω εἴερησηαρταίμήη οριἀ Ποπιετα, συῖα νίτὰ 6οτεες χαΐροντωα τὸ 

μάχι. Υἱὰε να]ς.Τεσιςα. 

σὺ Ὁ.Τοτεία νἱέχοτῖα ΝΜεπιοοταπιρνβί «μιφρερικὸς γοσᾶς Νέπιεαπ Νεμέας κόλ- 
πον.ς4.) ἄλλαι ὃ χαροὶ γέκης ἓν Νεμέα. ἔγένουτο τῷ Εαρµέςῳ. 

Άρειτ'. Όιατεα νὶδοτία απαπα 1η ἵμποπής Ατβίποσαπι {αεσῖς οδείπυῖς, α-ἆ.ὲν 

Άργει 3 δόξαν φόρσείληφυ αὐδ ρῶν γεχήσας πα Ἡραια. ΌΡίτες θτεπα ορίετυαεΙς ατατεν]- 

εἴΗ εμπαι εεπιροσίς επι ΕΠ ἔεδε,«β Ἱππρειξὰ ροξεσο θέλω. Ψἱὰε ἆς βή9 {αοτῖς 

απείβτορβα ν]είπια Ο.7.Ο]γπηρ. 
παῶ; οἳ ἅ. Οίητα νἱέτοσία Ῥαπαίβεπδοσηπα αυ Ατλεβῖς οε]ευταπα:αας- 

σιεγἰεῖε αεατε Ἰηπεπί]1.Ὦ οἱ. Αδοΐας ρτο εοπιπι.Αδίωας. 

ὃον Ἀ.δεκτα νὶδχοτῖα Μοτατμοπίο,νΏί Ηετας]εα ἵπ Ηετευ]ῖ5 Ποποτξ ρεταθεβᾶ- 

ετ.Ηας απεξ δαυμασκῶς «Βετᾶτι α.ὰ.ᾳεῦ ὅπως ἑανὰ λάδρα ἐξαγωγὼν ἀπὸ ον ἀγονίζε- 

ὃς μὲ Ἡ ἀλυείων,αβέδωε } ἀγγα Ὢ πελειωτέρων ῥλωήαν, ὁπὶ τοῖς ἀσγυροῶς Φιάλας.Ἑυδα5 

απέθπι Ἠατς μἱδχοτίαπι ἀε[ονοῖε]Ώ σπα ῥεϊπαὺπι «οπβἀεταπάμς Ίοεις Μοραδω, 

Αιεϊζα τερίοπ5 εαπιρυς:ἀς απο Υἱάε 9εζαβοπεπι. Ώείπάς αεαθ» αμα ἀῑσίτησ 

συλαδεὶς ὦλνείων» Ἆος Εξ εἰς αὔδδρας χωθήσαςΥὈί συλαδεὶς Ώος.Ρτο σολησες ὃτ Ώος ρες 

εταπῇαείοπεπα ρτο ὁσεξελδω,.Γετείὸ ρταπαίαπι ἀεγείδες.Ἠος εἲῖ αγσεησεα ΡΡΙΑΙ4: 

ντ ὃς 2ευόδες ἀῑεῦεατ αμγεαο ϱ0]α]α. ν Ὀἱ μόνο Ῥτο ἔμδνευ, δε ἀργυείδεου. 1}ατ. ἴομ. ὅς 

Ῥοξε.ρτο ἀργωοίσι.Ὁ πατεο αρ] Πτα», αμα: ἀθποῖαεις οξυρεπεῖ οὔλῳ.Πος εἴξ οξυτάτη αἰ- 

νήσει, αιᾶ οοπαϊεατατ Ητπήταδοντ εκ ὠπσῶτ ερίέπετο εο]Ηρίτατ. Ο1ητο ρυδ [σα 

αεεἱοπιαΏίο,α παπι ἁιςῖτ Δωυμασικῶς ο ὅοσα [οῷ. Ὦ)ΟΓ. ρτο ὅση βοῦ δε 1π ὅσα ππεξςί 

εθ{α σ.σεπἠπατας.ΦεχΕοΟ ατα ὠραῖος» πηᾶΈηΤα. ΦΕΡΕΙΠΙΟ καλὸς» ΕΟΕΠΙᾷ «ΟΕΡΟΣΙ5. 
Ὁξδαιο κάλλισα ῥεέξαραξ αια]ίτας. 

δόλῳ ἁπ]ωπ. Ῥοξτα εεῖρυ]ε ἀο]ο εε[ειίεατεπη,δε Ἱαρίας ἠπιπηυπίτατεπα /ἆσπε - 
6πτοτὲ:εἶπα ρτορτ]ὲ Ίας εοπιεπίαπε ροτ{οπίς,αµα ἀοἱο {π εετιαπάπ Ίδης τεάπ- 

τατ,ςεἶεείτετ,ὃς παπε ἱαρίατίτα νε {προταπἆο απ:ἀσοπίβας ποὮ Ίαραπεας. Οπα 

Υήπεεπαϊ τατῖο νἱξτοι ε[ῖ ϱ]οτίο[βτπια.Ῥοττὸ ἀσίῤε εοπιροπίεατεχ α ΡΠμαῖ. δ: 

σέπ]ω εχάο: δε ὀξυρεπὴς Ροξε,ρτο απο {εαιξες εἩ σεπίπο. ϱρ.ὀέυῤῥεπὴς, δὲ ὀξύῤῥοποε- 

αιεὶ εε[οΥ12ΕΥ ΠΦΗΕΤΙΗΥ)Υε[ονε0]θγιΕς ὀξὺρτὸ τωχὸνν οἱ ὀξέως τὸ ταχέως ὃξ ἔέπω τὸ νομοί, 

Ζ Ἡ 
κά 1 ΜΑ ο εν, 



 αΜλκκώχ 

: 

εζὰ ΩΝΕ ο ἀπ 

) 

ο 

παράφθβση» 

Οὐσεήαπιίη Τ7εΙ5 1- 

εαὶ Τουϊς[αεσίς.απς 1η Ραζ-- 

εἶαβα Ατεαάϊα ντοε «ε]ε- 

ὃτατὶ {οἶεπε, Ατεαάιςο Ρο- 
Ρπἱορερετῖε αἀταίτατιοπξ » 

αἀςεὸ ρταεἰατὲ εετταΏ!τ. 1ξ 

Ρεἱ]επεπάδας νι(ας εἰὶ αᾱ- 

τηϊτατίοης σαν», πυπαία 

Τ]Ἱεοχεπί]ς Αροϊμπις {ε- 

4εο,τεροστατα νἐχοσία, είς” 

Όλπι εἷας ες ππι αεεερῖς, 

απο γεβᾶς σεπετς Ετίσας 

Άγδεσηαπι ρτοραἱίατες » ὃς 

γεβτοταπι Ιπίητία ποεάετε- 

τατ.Τεβῆς 4ποα πε εἲὶ ΕΟΣ- 

εἴτα ἁῑπᾶς εἴας Σοἶαί τατωσ]ας 

αρπἀ ΤΗεῦαπο5, Ίπχτα απξ 

Τοἱαῖα ὃτ Ηετεπ]εα εεἶεὈτασί 

ζοἩέα ἀειῖεῖε. Σεβις ὃς εξ 

ΦΙεπάιἆοτᾶ εἴας {αάοτυσα 

αἆ ππατε ἅτα Ατεςα υτὸς 

Ἐ]ευᾶς, υδί Εἰεπβπῖο «ες 

ταπαῖπε (αρεταιῆτ.Οςτετλτα 

αποά ται αισίτα Ρτα(ασίε 

.σΕΕ ρμαπιο[ίης ἀνπίπο πατα- 

τῷ ἆσπο τήδπεπάσπα ες 

ΙΟ ΡΙΝΡΑΚΕ 

αὐτιορ. κώλ, {5. 

Φα τα Ὁ Ταβῥασίῳ ορατῷ 
Ἀαυμασος ἑῶν Φαβ, 

: 
Ζίωος ἀμφὶ παάγυευ Λύ- 

καν, 
. ΄ 

}ὶ ψνχε ὁπέτ ἐψδια- 
ος 

γ9Υ φάρμακο ἄμρα) 

ΤΠελλαίᾳ οέρε. σιώ δικο 
3 - -” / 

σἳ αιπω Ἰολας 
΄ ᾿ ι 3 

πύμβος,εμαλία τ Έλευ- 
3 ο: 

σς ἀγλαιαισε. 
χ.2 ες ὁ πο Ὁ Φυώνχάρτσον ἅπα. 

πελλοὶ Ἀ διδοκτώς 

αὐδρωπωγ ἀρετῶς κλέο;. 
ὥρεσω ἑλέδται. 

αἴευ ὃ Θεξ σσηα- 
΄ 9 ΄ κ. 

ῥδύον } ἕσκαιῦτερον χΕὴ-- 
Δε! - .. 

Εμ’ ἐκασογ. ἓγτὴ }ὸ ἄλλαι 
7417 αζεηπεπάαη.δεά μα αὖ[ήπε Ώεο; ; αείσα [Ηεγέν 

µετόφρασιο 

1η ὃς αμ /εης 4 α-- 
δα {απτ 1 Ῥαγγβά[α: 

ο ΤΟ 

εβε αβΡΡαγΗΙΗ2 1019 1η 
δε[εὐγέγατε }εαῖ τ ὁν 
1ηΙσιάογα Φαπάο 
ΡΥούα{/αςοΥΗΗΗ ΤεΊΛΕ- 
4 γΡΠΣΟΥΗΗ αρμά 
Ῥείίεμοη ΣΑΣ. Τε- 

δὲ εί Ιοἷαί ΠΗΜΙΗ5. 

ιάΥΙΠάΦΗε Εἰεμῇς 

(επάϊάν 1ρῇ [188. 
Ομοά Α ΠάξΗα ες, 

ο ΣΗΗΗΤΗ οΊπ ο ΠΗΝΙΣε 

Σ41εῦ ᾖο)ΙΠΗΤΙ ῥαΓ- 

Εὺ ἀοάγια γΗΕΜΜ1- 

ὃς αἆ ἑ1μάετι ῥΥοάΊε-- 

πο”. 4ε{γΙογ τος ετφη α{ὐε.δΗΠΣ ο η αι 

σπὸ ἃε τεπιασίς {ρέαπι πα άεπι.Ἐε εετεὲ απῖ ὰ παζησα τεέξὸ αἆ α[ιαπίά [απτ εοπιρατα. » 1η 

Άοε εχετοεπάο εχεεΠπως:{οἵ ααε νετᾳ αυ αῑς ρταεοπῖαση πλετεητασ Ρ]ετίσ σε ταπιεΡ οξ- 
2 

τι οΡε αἆ Παάϊα γιτΏσασα ῥτοππος!, σἱοπαπιαρυά Ἠοπιῖπες «οπ{εοπῖ επρΙσΏζ- 

τϊ 4 1 η : 3 : ο. «1: 

πατητα ἀοπῖδεις «ατεαΏξ,αἱή{αιιε βΏς Ἰηξετῖοτες {ατίης «{Ξ απϊοφ]ἆ γεὶ ξατεῖτες αὉ μας σε- 

ταςετε: ΤΙΠΙ1 - 15 3 
Άππι εἴετἍεετε:πες Ε]επῦίαπι [αἆ ΕπετίετερτεΒεηβοπε ἀῑσπυπῃ, 

πὰ 3 Ερεῖςα εξ Ώαε οταξῖο,δὲ {ας ἀεε]αταπάα, 
λ. 

"5 

ποὺ έρα παὶ λρόρλνα ὥπω ϐ 

πῷ Παῤῥασίρ ὃ Αρεδίως Φήμῳ ἐφαύη Θκυμαςὲς ὧν ἓν τῷ Λυκαίς Διός ογῶγι Οατετύπι 1π. 

Έροάο. 3-Υβατη νἱξζοτ]απινἵω Πτο
ρια 4.ΐεκ επήππεταμίε: πµης {8 ω ας 

απατα οὐσιααῖε Έρδατπιοβις 1 Ώγεαῖς αι οεἰεῦταπεις ἴπ ΠΟΠΟΣΕΠΙ Τοιήξ 

Έγεαί ἵη Ῥανεβαβα Ατεαόα ντος. Ώς αμί
δις Ίωπι ἀἰθπι Οά.7. ΟἵΎπηΡ.. απά- 

βιορία τ]εππα. 
, .ν 

Παβαπ ορατῷ Ἠος εβ Αεκαθκῷ λαῷ. Ναπι Ῥατείχαβα εβ 
Αγσαά]α υπο αν 

εε]εῦτασί {οἱεραπῖ Ὦγεᾶα. ερατὸς απζεπα {μπβίεης Ρτο λαός, οἴμος νἳ Ργάι. 9) Ρ 
θὰ. 

γώμα ικαίω σαφαλίῳ ορατον.ἑὼν 10η. δε ροξ κ : ο 

ο ον παν ες 1οη.δί Ῥοξε.ρτο ὢν,δὲ φαύ» πεβ]εξξο αυ σπιεΒῖο ο 

ἀραῤν.πιωόγωνευ Ὦ ΟΙ.ΡΙΟ «ΟΠΙΠΑ.σΩήυευ. 
. 

}ὃ ἠυχρᾶν. Βερεμτο ἀπὸ 
ΔΝ 

να ὼ κά 3 ΄ . . 

κοινᾶ, Φαυμασὺς ὢν ἔφαῤ, Πο Ίβα ἀες]ασαὸ 
το 

ἵς, κ 
9 3 [ 3. - παν οΝ 

ὅποτε ἐν Πελλίών » Όδα τελείται ἀγὼν Θεέθια χαλούμλωες ν ἀπίωέγιατο Χλάδην ος .] 
’ Δ 

ζωε ἤ 3 μεν . Ἐ 
ς 

λεζαβεµον Ἀάὶ ήχος ἄποσοβητκον, Ὄνοπα γἱάτοτία αμα Ροίτις εξ Ία-Ρε μες 

θεά εὖπι 

ή 

Δι... 
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σιρεινδί ΤἩεοσεπία νεὶ Έξεσπισα ἵΏ Ἡοποτεπι Αροἡμαῖς ὃς Μετευτή εε]εὈτβ- 

Ῥαπτιτ.Οοπέες Ώαε ουπη ἧς σης απποῖατα {μπε απεήτορµα γ]είπια Ο4,7.Ο- 

Ίψπιρ δε 1η Οάσπι σὖς Τῥροπεμία ἱπ{οσίθίεας. Ῥοττὸ «φυχκα ἀυρ Ὁ ος. δεπίε. 

Ότο ὠυχεῶν ἀνρῶν. ὃς Ἱελλανᾳ Ὁοτ.ρτο «Οπ1ΤΗ. ἨΠελλίώ». οέρε. ρτο ἔφεςε δε Ππαρίεν 

Ρίο εοπιροΏεο απέσερε, 
ῥαύρακον ἐυφανον. Τταπ]αεῖο Γαπηρία ἃ πιεάϊοῖπα. Ῥοττὸ ἔνδιανος Ὦοε-ρτο 

εοτῃ. ὀνφενοε, Ηῖς γετείτας ρτίῦς ει ἵπν. ἀεϊπάε Ὦογ. μάπα. ή ἃ ποταῖπς ἐνοία, - 

δε εκροΒίειις σερί». ος » 

σιῴθίκος τ’. θαπραιάϊεας 9). Ἐς ᾷςο ριοίὰ. Ἰοᾳπατίς: µαρτοςεῖ ὃ τὸ ἀῑσᾶ α- 

Φεέα ὁ ο Ἰολάκ τάφος ὦ Θήβας. Ἠος ἀῑσῖε ἆς νιέχοσία ἀεεῖσαα απαπι {ῃ Τοἷαα 

{αοτῖς ὃς Ἠετευ]εῖςτεροτεαιήε ἃς αιάοις γιάξ Ο. 7. Οἰγπιρ. απεήτς. γἷε, 

ας ὦ Θήβας. : 

σωυδικος.Π]ς εκροηϊτας µαβτυεε[βῦ» ο νε]αεῖ πιο ραττοςῖπ]ο ξετε επέρίαπα 

ορεῖη : ας γοχ οεειτεῖς Ῥγτ. Οδ,τ, σιώφικον µοισα) κτέαγογ. γἱὰε υίατη εἶας 

τα Τ,εχὶεῖς. : 

ὠαλία αἱ. Ὑπάεείπια ἓτ ν]ώπτα νἱέοσία αµσπα ἰπ Εἰεαα Αεεζα ντρε 

Όετε ὃς Ῥτοίεερίπα Ώεια οδεϊπαϊε, νδῖ Εἰευβηία εετεαπαίπα Περαπτ, Α- 

παςαίγρτετ]α δε Ώεππειτίο, 1η αμίθη Ῥσζπαίαπι εΓα: κριδὴ βογάΕΜΤΗ. νος εὔγαλιος 

Ροξς, ἀῑείεις ρεο ὀνάλιος » τε ὃς ἵπ Ερίβτ. ογαλιη φρβές» Ώος ε[ερίγαξᾳ. ἀγλαῖαισε 

Ροξε. ἀαεπα» ργο ἀγλαῖαι.. ος εξ ἀγλαοὶς ἔρλριε. 

τὸ ὃ ους. Ἠος εξ, τὸ ἀπὸ θύσεως ἅπω ἀθι5ο) : ὃι Φεξιώτώτον (σεπετα]ς εἴξ 

{επεεπεῖα, όυα πο αἆ {ε,{εά αἆ Ερβασπιοβηαι τείρ]αῖε, απεπι πατπτα Ρεβεῄ-- 

εἰο,ἀήβίεήίαπε ἵπβτα Εασῖτατε αἲ εετίαπαῖπα Πησυ]αήτετ πβταάχαπι βΗ8ε 

εταάϊς, Τπεετίι εοΠαείοπεπι Ιπβϊειήε Ῥοποσμσα σας ὰ παξητα Βαβεπιας» δε 

εοτάπι ους ἀοδίπα εοπιρασαµίπα»: 1ήάσυς Εάΐςς ρταΐεσε» νι δε {15 Επεπι 

Οὰ,σ. Βίας Ηδτί. Αεαάς Ίτα {επεεητίαπι ἔετε Βωήης αμα βίοπ]5 αριἀ Ῥ]μ]οίο- 

Ρᾳοςἴαπι οὗἷπι ασίτατα, 
ΤΙΥΕΗΣΕΤΗ ἀοᾶγία Ρ4ΥΕΕΙΑΣΗ}4-8ε ἀοηεζ. 

ουί {απὸ ἵτο αἴερα]ατί Πεεβῖε, Υε ἁϊεατωμς Όεπε αἆ οἶνανιά πατος ἁμειρ Ηπὶς οἆ- 
Ίπτος Πετί ρτα ζαπείοτες» Υερτο Ατοϊήα Ροξῖα ἆοσει (Ίεετο:δς αμαπιῖς ἁπεῖ-- 

ρίπο αιάαπα Υεβπτατ, τΆςὮ Ράτατη εἴπεετερτας ᾗ5 ααὶ πατατα ἀοβδιις Ἱπ-- 
Ώτιδί {απε » εἶπα Πΐ αἁπηπίςμ]ς οατεαητ. Αἱπ ὃς παίυτα {είς ππμέμο Ρετ- 
Ἠείπης : τα τάπχοῃ. νι Ἠας 1]]α ροβἡς. αμὰπι Η[α Ῥος «ατετε ΡοΏτε :νη- 
ὡς αιἆαπι {1η ἀυτοδίδαμτοι. Ῥτοίπάε Εατ {θητεηΏῖα ροξες αιἩ πατυταπι ἆο- 
ἁπππα απτεροπῖτ, 
ο πολλοὶ ϐ. Απζμεμσσις «οἱ ]αείοπῖς αἰέεταπι Ῥασιοπι Ίαδεε: α: ᾱ. πολλο) οἳ 
Μπο ὀιδαχὸς κ) µαδήσεως ἀρεπία) κτησαμλμοι ὥθμήσαν κλέος λαβεν παρω τῶν αὐθρώπων. 

Αρυά Ῥίατοπεπι {η Μεποπε ασίτατησ τας σπα Είο Πτ-πεο φδικτὸν ἡ ἀρεσὴ. Τηπιυής 

9υτεπι Ροξτα ἠπίαρΒείοτεπι εῃε Ιαροτεπι εοτηπι αΙ πίτα Μίπετυα εαπάεπα 

ευπα αᾗ]ς αυά παττα ἁοθοις {απε {πβταδά «οπ/εαυί αυάσπι νο]υπξ. 

αυ ὃ Θεᾶ. Τητε]]σε ΠευΗ 9ε[ο]. αὖευ φείας φύσεως Ἔχασον σεόγµα χατορδού- 

Εδνου μὲ ρυλλήβαµέμνψεως ἐι ἄξιο.Αταιε πας εξ {αἱ ἀε[ερβο εις αεαιπαεία 

ἨπειβςσεΏῃς πο ]απάςς; πὐπήταπα απ]ᾶ- αποά 4 {ΠζαΏος ε ο πο 

11} 
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./ ” 

ο μεκσΠοΥ. 

ὠὴ ὁ. Ὅος. Ρο εἶθ. 0οπᾶς 

εες ἆσαῖ» αιὶ ἁἆοπίς παϊατᾶ Πποῃ 1Ώ 

[τα Ειάία αἷής {απε Ριαβαπείοσα: ὃτ υίστα 

οτάιπῖς : Π]α οπαιπίπο 

ἔυφυία. Ὑπάς νυίτεωεες ἨΗετοῖςξ. 

ποτια ο νίτευεεπι Ιπβ]αε: ὁ αμα πί 

Ριφεἶαταπι εβιεῖεας. 

παράφρᾶσι». 

βαπἱάετα ἰαΐατῖα ῥσα (άπ-- 

εἴοτίδας Ἰπέεττετας , { ἆ- τα 

τἶοτες ρεήπάς ηπ]]ο ἁπ[οςῖ- 

τηῖπε Ιααάατεπτας: Ἑτεπίσα ἵα 

βαά ης αἰύ αἷῑ]ς υ]τεσίης ρτο- 

στεάίπατατ, πιαρίίαπε ρτοβ- 

εἶαπε » ΡΙΟ ταίοπς ἁσταπα 

παϊπτα. Νες οἵηπες ἴπυΥπο 

ταπτάσι ντα Πω{ιτατο τεσ- 

(πιυς,(εἀνατη νατ5 πο ση - 

Ῥΐαιας, αἰήστς {πι αἶής εχςε]- 

Ίπιας. Ας οπιπῖσπι απῖάεπα 

ατΏαπι τικ πωὸ ατάσα {ας 

Π]α αυὐα ταΏοης ΕχετεεΏ- 

τησ, γ]ἀειεετ Ιπσεσυς:ᾳσα- 

Ἡς ίωτες εχτετας ροξῇς. Ἐκ 

απα απίπιε τῇ, ἀερτοπιρταπα 

Άος ρταπήππι [οποσυπα 

ΡΙΝΡΑΚΙ 

εΏ πιμ[ες ρ:ῶεοπής ἄιρηυαα, 

σισγαρλέο. 1ΟΣ. ΡΟ σεσγημδμογ. ἑ σιαότεδ πος εἴὶ σοφώτερον; ρτοίπάς 

πιατίο {ας ἁςξεπβοπίς,αμαπιοῦτεπη {αρίεῃ« 

βτιᾶοςποἩα Ιαιάαατ : ο υία πΙπήταπι 8- 

τες αἶία ρήπαὶ» αἷία [εεπάϊ [απε 

µας πἠπίσαπι Ιααάσπόάς. Ῥηπά οτἀηί εξ 

’ 

ἔπῳωσι. Κλ. 6. 

ὁδῶ ὁφοὶ ποραίτερα!. 
μία ο ἐχ ἅπατα ἄμμε 

βρέψει 
μελέτα. σοφία: μα) αἴσει- 

γα: αἜτο Ἀ σερσφέρων ἆθλον, 

6ρ81ΟΥ ὤρυσαι θαάρσέωγ, 

πόναϊ αγ έρα δαιµονίως γεά- 

ο, 

εὔχιερ 5 Φεξιόγυου » ὁ- 

σωγ- 
3 5” ΄ 

τ᾽ ἀλκαν. Αἰαζτειο γε 
σόα- 

Ν 3 / 

ποςτ Οιλιάδα ι- 

κῶν Ἐπεσεφαίωσε βω- 

.0Υ. 
«μα 

Ρ106. 

επεοιηϊαβίεάπα πεπιρε Ώγτωπσσι, οΏες ΕρΒατοβο : δι απάαέτει εἶαπα 

φεευπάϊ Φιδαγὶ : ας Ἱπμίτα ἵαπιοῃ Μι 

α]οπήπυς αἰισι]ά εεῖαπα » {εά ποἩ. Ίτὰ 

μετάρρα σέε 

γὶο αἶής εΥαηβεα ᾗα- 
εὔῄιογε. "πιο ζεί 

Ἠ0η 11η: 05 αἴεί δμ- 

η, δαρίεηεῖα Φ1ήάθ 
τς 
11 4γάµ4. Ἠοε αμτείι Αε- 

τες Ργαπεαπι αἰξὸ Υ0- - 
οὔεγατε αμάν » πε 

γή 4μπΗΠι ΟΙ7ΗΠΕ 

ῥαύετε, Ρ74[ΑΠΕΕΙΟ πα” 

πμ) 

ἠμουιόγ ἠαὐρηἕεῖι , αβὲ- 

ὤν ΜαγΕ1ο Ρικ απμφό 

Αἰπεῦ Οἶιάκφ νίπεη» α- 

γα εὐγοηαΜίς Γεν ά- 

βτας ἃ παϊπτα , ἀορτοϊπάς ἁῑαϊηϊ 8 τε 

πά{απε «ος σας Ὃ σα ἃτ τσ μα εὰ ἀοτος Μαΐδετα, (ο]ίσετ πιαπΏ μπα σοβα 19” 

Ὃ ο οί ντο εχτοτίταϊεπη: οπ]ης α{ρεέχιις υ]σῆἰς πα παπι Ροτεἰταἁιπεπα 

Ἐν ιο δος ο ο ο ος Ἠεῖς Ιαάἲς γίένος τεάής: δὲ ΑΙΑΕ5 
Πει( σ Ίτεππῃ εἶης ἴπ Τ.οετίάε οεποταρἑήαπι οεἱεὈταπτας) 4ΤΑΙΩ βουδιεἠνν 

ξε[όατπε εοππαΏ]ο ἀεςοταπῖς. 

εν ερὶ ς 

ρ 

ν απερσεςτ. νο 
΄ 

ν ΄ 

ο ὲ ος ον ος αὐυεηκώτεραι » δ ὧν πε θωο 
απ ρακώσαα, νΝ 198 Ὠἶπαῖτα ρα τις ΡΓΟ" 

ο. τα γἱτειίοχος» Ρετ αιιας ας αἷιο υτεσαδ σα 

Ε;εάΙ Ρο ος ος --- ἄοσησα πατητα;» παπα η βαζᾗς ἆμσεπ
ι (οσμί ορο7” 

τος: αἷῖα πα! ἡπωίτα ἀῑεςς » ξαεϊέπις Μάποσια, Ἠῖς ομτέπι οοπιφραῦ 
/ 

11115 
ω 

: πες ἃ σέ ὰποραιος - 

ο εα, Ώες ἃ ποραιίω ες Γοτηχαπάμς: [εὰ ὰ ΡοβΏπο ος 

ασε οσον δὲ Ῥέτ ΠεορεΠ περαίτεροε, νι γεραθελΙα ο ος 
Φεραστεε25- 

ἷα οἱ ὁχ ἅπωπι. Πατίο εἰς ν 1 αἷίσε οἶ 5 Πητ εταπίτ {αοἰ[ίοτες: απήα μὶ- 

α νίτωπ Άπης 11” 

{ 
4 

ας 
3 



ο ΚΝΕ κ. 19 
ππἰγατη ΠΟΏ οΏηπες Ύπο βμάϊο εεπεπευν. Ἐε εειτὲ ποἩ οἵωηες ᾖ]{άσπα ἰπσεπῇ 

᾿εοτροτίίοαε ἀοθδας Ροίΐεπιης - {εά αἶνα αἷής βτάΌυ», δε ἁμαιρισῖς Πε εἶατης. 

ἨΗος α’ρυπιεπευπα τ{αδταε Ἡοταας Ρείπ]α Οάα. Ψιόε εεῖοπα ο. Ετα(πή ἵπ 

Ρατορπιίαπα, Ν0Η ο/ηιά Ροβ ση ο 7ή6ς. [παπετθκαπξοπα γαῖε εείαπι Ροξτα {εαιξ- 

ἆμπα ἰά σεπης Βμάίοσιπα αἆ αιοά {ε αή(απε παταπα 1επΏς. ἄμμε εξ ἀμα]. Ώος. 

ὃς Αεοὶ. ρτο νά. µελέτα Τ)οἵ. Ρτο µελέτη. Ώος εἲξ ἐπτήδευμα.νῖ Βαπς {επεεπεῖαπα - 

Ρτο(α εβεσα»,ὄν οἳ ἐπιτήδευμα ὁ δώατοι ἅπωπας ἡμᾶς Ῥρένρα, ο 
σιφίαι μὲρ αἰπεμαὶ. Ἠος Εξ αἱλογικαὶ τῶγοι ὑψιλαξ. αΡΙΕΠΕΙΞ ποπης Πεετατιπα 

Ρτοξε[ποβεπι ἱπτε]Ησεπάαπα ρµτο : αι πἰβί] πιαρῖς ατάπυπανπάε Ππχετυπς 

Ροξες Μυΐας {η ατἀμ]ς, ἃς Γ]εῦτοίς πιοπάβης ΠαδΡίτατε. Ῥοιτο επιρβαείοὲ ]ο-- 

αὐῑσὰς ΏΗπιετο ρ]αταΠ: απία ρίυτες {μης {πσεπμα αττς, 6ατετήπι τείριας αἆ 

{παπα ροξβη,εμῖης Εμώμπι «οἩοεαξ ἵπεες ἀβειμιπια: αεσιε ἴτα {παπι Τγτίεει 

εοπιπιεηόας. 
εὔτο ὃ.ΑΡροβτορβε τε] αἆ {παπι απίπιασι» γεὶ αἆ εἩοταα], γε Ἠμπς Άγτηπηπα 

οΏεται Ἐρβαπιο[ ο» ταπαµαπι γιέοσία Ρεπάυπε: δε 1ἶεα γοςε εἶαπαεε » ἀπ] 

πίτες αεζερῖᾶς εοτροσ!5 ἁοῖεξ εωσι Παδηΐήε 2 οὗ τος {αο]ὲ τος εν ας 
ν]άχο ειια[ε, α.ἆ.αὔτο ο ἄπο -ὃ σοφίάς µου γέρας ἀποφέρων 9αρσαλέως } εν τν αβοησον 
«τον οὐθζα ὃὶ Ἐφόρμωτον Φείᾳ μοίρα 2εῤρέναι » Φωτο τοῖς λάεσ» ὶ πωτὲ τῷ σώµατο 
δεέιόν. : τα, : : ερ : 

ὄρδεν. ὰ 9ελο]. δε Ἐσιςπ.εκροπίεας μέγα. ὑδρρυ, οέυ. Ατ γἱάεεας Ώοηῦ ἄπετα- 

εἶοπα Ατεπῖης {επίήῖεῃος εοπταεπάππι εἶπα ρτςςεάεηῖς ἆθλον, ν Ετ ὄρδνον 
ἆθλον. ῥΥαίήΊη ΓΟπογΗ η: Βεαπο αἱ]ιάατιτ αἆ ὀρδογγόμον Ἀτίοπίθ: εὖπι Πε ῃος 
επεοπαίηπα ἀθλοναρρε][εε,αιος ρτα πα] νίεε ρτο γλδεοσία Ιατρίτης, - 3 
2εάμν.Ώοἵ.ρτο εγαίαι. Γπαπήτ ε6Ώα παπα ἃ έγηρω. Ὑ εἶ ἃ γέχια. Ῥτατ. Ρίο έικά. 

ἃ νετῦο λάω.ἆς αμο εοπήα]ε Απτεζὑμαμημι. 
εὔχειεα. Ἑπιπαετασίο πηατητα ἀοέηπι Ἐρλαταιοί! εὔχειρ 11431215 ΡΥΟΠΙΡΕΗΡ. ὃς 

«νξιόγηος, ὁ δεξια γβα ἔλων. μὴ γα]εέ ΕεκΣέΤΙΣΑΣε ΠΙεπιόγογΗπη. νε αρίµταες ρεάυπα, 
Ίατετηπα», εαρίεῖς, πεσεβατία αεΏ]ετῖς. ὁρῶντ ἀλκα) Ίος εἰ», τῷ βλέρµαπ ἀλκίὼ } 
ζώαιων ἐμφαίγουτα: ΥΕ] ἀὐδρεῖον Ελέποντα. : : 

Αἰαῤτειογχε. Πος εξ ὅσις τὸ Αἰαντέῖα γάσας Οἱλιάδε βωμὸν φωιτὶ χαπεκέσιιησε. Μαἱὲ 
Σλιάδα ἱεσαπῖ ρετ αρᾳετείη ὦ Ο. Ἱερεπάππι ΟΙλιάδα Ώοτ.ρτο Οιλιάδε, εις 
το γἱξτοτίαπα εοτοπἰά!ς νῖεε αρροπῖς. Οἴλιάδη εβ ραἑτοαγπήςμπα 28 Οιλεὺς ΥΕ 
ἆοζετ Ἐίξαιμ, Ἠίης Οἴλέίδης, δε Ρες «οπίαξξίοπεπι Ολείδης,Υτ ἃ Γηλεὺς Πηλείδης. 
τεϊεζχο ε, Οἴλίδης, πτεσίεόχο γετὸ α. Οἴλιάδ γε αριά Ηοπιοταση Εληιάδης ρίΠ- 
εἴρίο Παἆο». 

Αἰαῤτειον. Γήεεπεῖα ροξεῖσα ἀῑκίε Αἰαύτειου Οιλιάδα βωμὸν. το οοπιπαμπϊοσί Ιο- 
οπεπάϊ ἔοσπαμ]α , ὁὶ Αἴαντος οὸ Οιλιάδε βωμῶ. Αἰά{εΙ Οία 77Η το Αῑ1εβ 

ΟΜΕΙ Γή ατα. ατετὺπν αριιά Τιοσσος ἴπβήτμεϊ Βιεταπε ΟἱῑεΙ Ἱαάϊ ἵα σταείαπα 
Αἱαςὶς ΟΙ εί ΒΙΠ. Ἐτεπίπι Αίας ἥϊο Εῆτ ],οστης , εὐϊ ἵω Τ,οσσ]άε Ροβα παπι ΙΠ 
Ττοῖα πιοσειης «επ οιιεῖ {απε Ἡοποσος ἁῑπίπή, Ἠπ]ε εεποταρΒίπη ἔεεετυΒς 1α 
Σηεά1ο ]οςῖ νδ] {εί εἶης «ετταπαΊπα εεἰερταπτητ:α μα: υ1εῖς Ἐρβαπιοίυ», 

, δοετὶ ἀπεσεφαίωσε. Α εοπ/{εσπεπί απτερεάεῃς Ιπτε[Ησεπάμπι, ναι γιζξοσες ον” 
δίας θὰ θεφαζως α{απῃ οΙπαῦθΏξ, 



ΑΤΗΣΙΔΑΜΟ ΔΟΕΡΩ; 

Ἐπιζερυδέῳ σαιδ, Πύκτη. 

ΕΙΔΟΣ. 1: 

ΑΡΣΟΥΜΕΝΤΥ Μ. 

Ο/ΗπΕΠάαΗΥ «ΐσε[άανηρ Γ,ουγεη[ς ἆ ῥαγία, αὖ ἵπ-. 

είπε 65 ἰαοίῤης, φήδ αἲ «ολέίογίαπι Ρεμε- 

ὐΣ. Ἠίπο ἀῑσγεάδεμγ σα ῥε[ίμη Ηετοὸ ἕ «δια, 

Εγμεἰάσίο Ἠετεμ[ες Ο Ιηηβία. ἠπ[ΕΗΣΗή1. Ῥγήπος οΓΙάΠι 

ἔἶογες 1η {/5 εογοπΓος Ῥεγεμγγὴε. Ῥούδεα ες αἆ {ηΣΗΗΗ- 

ή επεοσμη : 67 «4σε[άανιμη Ποη [πε μάτι ΡΤά8 
«ΙΟ ΙΟΥΙΕΗΥ ΜΑ εοη | 411, 

παρθθεασς. 

Ἔ εποσατε πα] Ὦῖ ΤΠ ΠΠΕΠΙΟ- 

αἶατα , δε {ασσετίτε, ὃ Μα, 
τάαπε Τουῖς πα Ψεσίτας, «ια 
τηεᾶ πιεητίς ἵπ Ρατῖο {οήρτας 

Πε, δε Βτπήτες «οἶ]οεατας α- 
εβάαπι» ατοἰε τα β]νας , «ιῖ 

Ρα φ]]ατα υ]οιτΟ ΙΥπιρία.Ἐτενῖπι 
οδΗήοπ τταβτά{ πι ἀπίες «Ρί- 

πἰεῖοπ 1ρᾳ ἀςδετα. Ἐτ α πα τιος 
οὐὑμπιοπίς{εά πιεπάας]] Ροᾶεπι 

αρ βριπ]ασί,ας α ἁαῖα ΟΡεσ2 Ῥτο- 
τηϊήῃς ποπ Πποιῄεια : εβιςῖτε 
απαίοπε πιεταρ παπι πηεη ἆα- 
εἳ] τεσπα τερτε]ιοπάαπε ποσῃὶ- 
ηες, οὗ εστοτεπα, απεπα {οἶστῃ - 

οροφῇ, α. Κώλ. 9 

λ -- , / , 

Του Ολυμπιοίκ ἀναγγῶτε 

το ; 
Αρχεφατέποιδα » πο; Φρέ- 

ε 

105 
» ΄ ” Ν Ἡ 
ἔμῶς κατα γλυκὸ γὸ 

ἀυνσῷ 
΄ να 3 μα τα 

μέλος ὀφείλων ὁπιλέλαβ. ὦ 
ο ΔΝ ΔΝ ΄ 

Μοῖσ ἀλλα συ» κ) 3νγατηξ 
Χ 

Αλάβεια Δίος, 
ν Ν ΄ 

ὀρδᾷ Χεεὶ Εὐκετο Ἅκυ- 
δέων 

35 μμ αθς ἡ .- 

«ιπαδ ἀλισοξ6γοΥ. 
1 ος : 

πηοάο Ρεί πιεπιοχής Ἱβρίαπα οοτατΏῖϐ τα Απαϊσ αι, 

Ἐρισερ]γτίοριετο, 

Ὁ ΡΕ. Χ. 

Ρις. 

μσάρεμσς- 

Ο/ΥΠΙΡΙΟΥΗΠΗ φίάο- 

2 τεάἰσι{ε 24 {4 

ἨησίμογάΠι «ΑΓιβέΙΤΑΕ 

βαν, Ύμα 13 ῥατεέ 

2) ρΡΕΙΣΕ: 

ρα πο 

ὀργο οὐ 1115 [18 

14 ὅ Μιρό μδή η 

γε » Τ κώή δν 
αέογε πεμάδβΡΤΗ). Ξ 
ϱνεβεηομ οὐ κα 
1 βοΡΙΕΠΔ- ρε

 ζμήε. 

ὸ ο. 



οι πμ ίορτας τας 
Ἁγησιδίμῳ. Ἡοππιεπ γίᾶοτίς απὶ Ίος Ώγπηπο εε]εὈσασιῖ εξ Αησίδαµωε Ὥοι. 

ρτο Αγιόσηµοε.Ώεἀμέτυπι ες ἄγω ἄπεο» ὃς ο ημοςρορα ία. 

Λοκρῷ Επζερυείῳ. Ῥαττία εἲ Του. 5εά αμα ρίατες {μπε Τους, ἁξ- 

Εετεπεῖοτη ποὮ οπαἱεεῖε, Τ,οστί αἰῆ ἵησεα Αατοατα {πηε» απά Οχοἱα αρρε]- 

Ιαπευτιαἰή Ίακεο Ευδααπι, αιά Ἐρισπεσήάἡ δε Γε]ερες: αἷῆ ρτοΡε Τεα[ίαση, 

αιά Ερίσεραγτή ἀϊσματυς, απ δά {ηκεα Τερμγσηπα ορρίόυπε» νε Ρεερβαπις Π- 

Ρειναα απε 
ποιο). Αοταεῖς ποτατίο: Εαῖε ἱπμςβῖ5, πεσάηπα Ἠπίεπι ΦτΑΕεσα τὰ εΕππρο- 

τὶς Ἰπστεβας:αυατε σαῖς απαρ[ιείτοτ βσπ]ἤσας γέον 1η µας ερίσταρᾳε. δεευιπάο 

«εοἷο ρῄπαια Έτορβες Ηρηϊῆκαι ἆ ὼ. Ώσνοςε πύκπι νὶάε 7.0. Οἵγπαιράπ ερί- 
: σταρΒεη. : 

τὸν Ολυμπιοίκω. Ἑκοτάίαπι ἠπαής αὉ οὈ]αήοπε πα. ους Εαέτατα εβ, 

νε ποὮ βετοσῖε Ρτοπι(ῇς. Όπατο εὖπι εχεἰάΜΙερί» αποά Ασε[άαπιο ρτο 

νίδοτία Οἰγπαρίςα «ατπιεπι ρο[[σίεας εξ: : 18 Ώπμπε αροΏτορλεη {αςῖε ἂἆ 

Μία » τοράταιε Ευι Π]ααι ἵα πιεπιοτίαπι τεποζατί. Ολυμπιοίκαν 1}ος. 

Ρτο Ολνμπιλω. : ες ο ος τν ο τος 

αξώγωτε. 1ος εἴξναἑαγνωείσατεαβάμλησατεν εἰ μυήμίω αὐάγετε. ἨϊπΙσαπη ὢ Μεσα 

Αἱὰς ᾽ααγιώσκεη ρτορσίὸ εξ ἴεζετε. νιάς γη]. εκ. 

υσοόδα φεεγθε» πος εξ ὁν ποίῳ μέρει τῆς Φαγόία: µε κεωάρακτα. Μεητεπα Πὶς αρ-. 

Ρε]]αε φεένα οία5 εὖπι Ρίατος ἄπε Ρασεες» τεδὲ Ρεῖς, αὔαηαπι ἵπ Ρρατεε πιεµεῖς 

{σηρεις {ε Ασεβάεπιις. Ῥηγῆαί ἀἴειπε δαδοιών: Πας γν ττες ἄοῦετε Ῥοττες,φαν- 

πασίαν » λομο)κῶν)δξ ράμονυτκὸγ: αι Ώμα Πης {εάῖδας ἁαπξίτα ἀήρυτατατ αρυά 

πασάϊσο». Οατετὴπι απἀπάο Πσαίβεατε γοίμπωας ποῬ Ἀ]ισιίά ἴπ απίπιο τεεοἩ- 

το,δὲ Βτπήεετ εοἱίοσαςς, ἀϊςιπιας πος 1] γεάρευ ὃν ορια. οῖς 1 Ῥτοπιεζβεο 

νἰπότο Αείεμγ]ας ἱῷ ἐγάφε σὺ ϱ)ήμοση Φέλτοις φρενό). Οιεαῖητ εξἴαπα δορ]οε]ες 

ὰ Φε]ιο]. σὲ ο ὦν φρενὸς Φέλτοισι τὸν ἔμὲς λόγες. Ἐαάετα εξ αριά Ἠεριαος]οσπεπ- 

ἀϊ τοείο.νε 3. Ῥτου. Φαΐοπι. ν-3- ες {ετόε {1ρεν εαῤηία σε ωτγάἡ.. δὶς ϱΕΙ- 
Εαι Οἶσετρ η πεμεε 1/Ηἱρετε. ὃς Τετεατ. ἵω Απάς, απο σΗβι (γηρσα 1]α ᾠδα 
{815 1 4πΙήΤΟ οὐγγήόε 

γλυκὺ γὸ: Ῥτοία ἀῑζαν , Εγὼ οὸ ἐπελαβομίω πεεοσῶν ἀυτῷ Νεὼ ὕμρον. Ἑ ατῖο εἴξ 

ῥτσεεάςπεῖς εοπιρς/{αΓἱοπίδ»ευτα εκοπΠατίοπε ετἰπἠηῖς αἆ οὈΠοπεπι: σαοά. 

ααϊάεπι εἰά ρο Ώε αὐαρρήσο Μυίαταπι. Ῥοεῖς.εἲῖ ἀπιλέλαδα Ῥτο ὀπιλέληδα Ότα- 

εετ.παεάϊο νετὈί ὁπιλανδάλομα,. ος 

ὦ Μοισ 2ο. ος εἩ σὺ ο νο ο κεοτε -- 

21ει απ ἐμε, οτε: τίω ποπμησιν ον ἄν ης εἰς ἐμὸ ποιάσαιτο ὧς εἰς ρυσαμβνου» 

5η δν πασόνε ο λες » φοθέσν «οληρωσαι βεαδωύας. Άηποτας Τιεοπίεετας Ρροξτααα 

ος ο Μαῆς 8ἆ ΥΠΑπι ἀε[οεμάετε : ὃς Ατεῆις αἰεεταπα 4Ροβτο-΄ 

ΡΏεα Εῖς ζααῖς. ςεά πιε]τὴς Γεὶς]πίας {επεῖς : απὶ ἀῑείε Ἑκοτάϊαπι Ἠιάπονα αἲ 
οπ1πες Ἀάιήας «σοβπετῖ: {εά αἆ Μιίαπι γπαπι : ἃς Ὑοτίέατετα. Οπατο πες - 

τής αἩοσααν βαδίε [επτοπεῖα. Έε εοττὸ 1ος {επ[ις, εἶ απί αετεητὸ εοπ(ἀετᾶ- Ὄδΐε, ορίπίοπεσα Της Ηπή] αἀπάσαι. Οασείΐεας απστι Μαβπι ἠπιε]ήσας οι- 

ποτ, αἆ (Ἡοπεπι τείρίοετε ἀῑσαπε Ατεεης δε Τεοςίσετα5 απῖα εβ εὐ- 

βετικὴ χαλλιλόρου κιδάρηες γετᾶπα Ματβ ας Εϊσίπις ατβιπιεηξο ἴπ Ῥ]ατοπίς Το- 
ος Αα 

5 



 υ 'Ἡὸ 

ο ΩΡΕΝ ΤΟ ΛΑ Ί 
ποσα, Ιπάατμαχἃ Ῥοϊγηιηία ΕεὈπίασας αββαταπι, : 
αἱ σὺ δυώπις. μπι Μαία Ὑεήτατεπα ἵπιοξας: απία εἶπα Πιοπἁαείο Εαδχας {τε 

οὐποχίμς» γεείξατε Ραίτοπα ορη» λαδεδαε, νε οξεπάστεε ποπ πιεπάαςίο» {σά. 
ου[μίοπέ εθαεπάμίη εττοζεπι,α επι Ίῃ απίεπαχ εοπιπή(ετας. Ἑτεπίπι Ροᾷ- 
απαπιρτοπΗΠήες, οβ]ε{μπᾳ ἀαία ορετᾶ ΠοὮ Ρια(βαδαε» {εὰ ταπειτηπιοάο Ρτο-- 
αχίβή εοπηρ]επιεπέηπχ οὐ Πϊοπῖς. «απ/α Ρτοζοσαῦατ, Ἑεξχὲ εείαπι β]ια ]ο- 
αἲς Ππρίεις Ὑετίτας: αυία νετίεαΏς απγ]λος «β Ώεη»:8ς γε {αοτα ραριπα τεβαεας," 
εις εἰὶ Ψεητα». θεά α ροξτα δε Ῥ]ητατεβης εαπι Τεπιροις {ασϊπᾶς 
Ἠμαπι, νπὰε δεπατίῃς. 

Αγ δὲ 9εῦς ϱῷ; τὰ ἀλήδειαν λεόγος. 
ἐρύκετον. ΕΠ ἱπιρεταπά! πιοᾶῖ ἆπα.ππιετῖ, σἶπι ἆς ἆπαθις Μιι[α ὃς Ἡ ετίτατς {πε 

{ετπιο,Ῥοξείεαπι ε{Ξ ἐρύκω. ΡΓΟ κωλύω. χατέχω. κρατώ. 
ὀιπω Ώος.ρτο Φισίω. ἀτεξχο ὠμπὴ. ροῦτ. ρτο ἐπιτήμησιςαὉ ὠήσίω Πσηϊβσαπτε 

ἑπατιμώ» ἐπεπλήθω. Έτ ἀλιτόξεγος Ροξς. ετῖαπι Εῇ! ὁ εἰς τὸν ξένες ἀλείτωγρ]ιος εἴξ δῖα- 
ἑαρτάγων. Ἐκροπίτας Εᾶς ἔνεχα, τῆς εἰς 3 φίλου ἁμαρτία,. 

παράφρασ, ἀὐτιορ, Χωλ. Ἡν μοπάφεασε. 

Χα ρα (ὕτασπαι ΠΠαάτεπιρας Έχασο ὁ ἐπελδῶν ὃ µέλλων Α /ὅρο επ1ήι 1περγμα]]σ. . 

ο. ὄγος. {ρεγμεπίεης ΣΕ». 
γ/ἔξοτετα. Άγπιπο ἀεεοτατεπα» αλά, /ρ «αρ 

- ἅ Ὃ ερ ο τοι ονομα ο ος το 
εὖπι. Ἰαπυρείάσπι ρτατεεϊεήτ, «μον χατήχωωε βαὺ λεέ ζποά [μη "ας εκό ο. 
ἀπάέαυε πιασπηπα Ώπς γίαπείπ- 05. ἁαῤασηγ πεί ἀεάεις-- 

Ξ : " - . - 3 εν 
εεταα]]απι ἰπεετεεβείε, Ίπεαπι ΄ ὅμως δὲ λύσαι φωνατὸς» ὁ- 74Η; πασπα οὐ. 

ος το. τας ο ξει- δε Σ411ΕἨ (0/11ΕΥΛΔ” 
εἰς. Τετἠπα ἵαπιεὮ { {απᾶςρτο ος ᾱ ὀες ορ : μας 
ἁΠατίοπε ρεπάαπι,{οἰ[ςετ σας ο κας σος ας 2ε Ῥρσα κ, 
Ἡγπιποποντ{οσεεπῃ, αἱτεσηπα νι. ὁ Ῥρν. Ζ4βεΑΣΙ0Πέ αεγύα!ε»- 
σίακᾶ {οἰαξάο,τηε αὖ Η]α Ὡοπηῖ- 3} φον ἑλιοσομδναν Νάπε γιάθαπαις ᾖ144- 
πᾶ εειδα τερτεβξβοπε Ροῖετο ὅπα χύμῳ χατα- 2αᾶο σπα ζμἱ γοῖ-- 

ὥδετατο Ἠΐαπς απεοσι νἰάςαππης χλήσω ῥωγ. ὅσα τε χονὸγλό- ΜίζΗν η Πεεοτονβμᾶ 
«πο ραξτο,ααξαἀπιοάξ Βπέεας τ.. ; : -. ὁ- 

ετυπάρεης., α]επ]οςαγο]αᾶ- , η) ασμοα αἩ 
τητίῃ Ἠττοτε πιατῖς αὈ[αϊεδιοῦ- Ὁλῶώ τίσμλνες χαευ. «οποίο εοηΗΜΗΠΕΠΦ. 
Σαῖτ: ας ετἶαπι τηλευ]οίασα Ώς- ΒΥΠΙΜΗΙΗ α7ηΙΕΖΙΗ Φετ/οἴμεπημ αά σασί. 
αἰεβῖ ρτοπήβ! εσἴπηεα πιεαροξή εἶσετε Ῥοβϊπιιᾳπᾶφας τατίοης εΟπωπασπς εὖτη ραισἰαναπῖ” 
Ο)γπαιρίοπίες επςοπίατη σταταπη αἆ ρτατίατα Ρετ(οἵπαπα, | 

ἔκση. απο Ρζαεεάσηεῖ5 Ρεβτιοπίς, Πς σεζᾷλόγῳ ἁςε]αταπάα. μανεβδο αν 

εσερορδνος» καὶ πολος ὢν χρονος ἀφ κ Ἐμολλον. ὁπιτιλει ὀωτῷ ἐπαγγελίαιο ἐποχείανεα 

ὀμξετο µε: πολὺ Ἄλ μέγα ὄφλλμα, Ῥοιτὸ ὁ µέλλων χεννος ἆεῦει τεξεττί αἆ εαπιρις ἡἷ- 

μά ἀετοσπίπαξαπι ρτοπαί/Ἡ εατραίηἶς , αμος εώς Επεή σπα εχρεδαβαεις Θ5- 
οτὸ τα (Πευταπι τεσπα Ώ σπα ρτατετης, π]ε ὁ μέλλων 2θόνος ἁισιτας ἔχασυ ἐπιλνωτε 

6 αεετάπι Ώογ.εβ ἁμὸν Ρο ἔμὸν, : ον. 
ὅμως Ἀ. Νους ἑσεποτίς,ρτο ταΓάδὶς {οἶητο ἀκβ]εο 5 ρτοιο/ποπο» οβεπάϊτ{ε. 

Ῥ 

λκδωα ο. 

αἱ -ε 

Πβεταπάς ΠάεΙ πιοάμΏι τερετίτ Ῥοῦςε, Τόκω πιοταρ[οτὶςὸ νοσαε {εα πειτε 
Ἡντεννσ]: νσγω Ώταρίε Ωτςδ (ωτεὶς μιαν αρῖοῖν-- πο. οι ώρο ἲ 14 αυτεςΣ- Ἑλλας  Φ λεε] Ῥτα ιο Π{ετΏ 1Οσὲ15 αῖξατ οεΏεῦαε,αιία Ρτοπηϊ{ει ατ.οπἱ 

ν 
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ἅτι ἀῑβαϊε, νπταπα αεσεάστε οβοστεῥας. Τά ρεσίταε αἰτετο Ἀγανηο. δµπη-- 

Ρευσα ὰ ἀεδίτοήδυ. ὀπιμεμφαὶ Ώος.ρτο ὀπρομθίώ επτα 4µ4γοος οοπεῖτας αἲ- 

θεών. 
μ. 

νωῦ φαρου.Ώ ος.{αηε ρτο -ᾗΑρογἑλιοσομθρίω ὅπη. Ῥοττὸ α[γαπίάξέωδυ ρετεπάππι εἰ 

αά {επίαπα: δε Πε ρτοία Ιοαπςπάιπο, ἀεοΙαταῖα εεῖαπα οἱἱοσοτία. γα δ
ὴ σχοπήσω- 

μᾶρ ὅπως τὸ ἡμέτερον κυµα ῥέου, οὗτ' Ὁλν ἡ ἠωωτέρα ποΐησις, καπακλόσεε πω ἑλιρσομδρίω 

παρ αὐμαλῷ «ὐπρου» ἆντ' Ὁὲ τὰὺ φεεριδοίω καθ ἡμῶν τῶν α)Ὀρώπων µόρὴεν. 

ὅπα τε κονὀν. Ὀσατεταμαπα αὐοά ἵπ νοςε λό2ργ εβὲ ἐπιδήλασις πιεταρἈοτῶ, οὖα 

ρηἡς Ώσπναυπι αρρε[]αιε κ«ὔμαεβ εεῖαπι ρτοροβείο απᾶ «οπιΗπΕ Πος ρααῖς 

δι Αρεβάαπιο επεοπήυαι ροµΐσεεασ: γε Πσπεςεχ ης πας Εξαύι {θα απευ, 

Αάεὸ νεευη Τειε]ίηῖο Πο εβετεράαπα ραίεπι θε {επιεηείαπι. ὅπως τε κοιυὸν 

σση τῇ πόλει ἀποδώσομλω ὕμνον εἰς φιλκδμίω χάευ.Ἑτοπίτα ῥαιτία ]αμάςς Ἐροάις
 οὔν 

ἀπίθο ρτοξεςς, 

παράφρασιο. ἐπωσι. κῶλ, 8, εαιπάφέχσις. 

] ; « : Ἔ 9 

Ἐτεπίσιίη ἔιοετοσαπι ἘΡΥΣέ- γέµει 0 ἀπεέκεια πολι λο- κεσὶ; επ γεραξ 

φΏγτίοταπα τερυδί. γῖσει 2α- κρῶν γ/δείη Τοςλογ/ή η Ζε- 

ἄος δενεξῖτας, αἀεὸ Ῥοπῖ5 ἃ 4: Ζεφυείων, μέλει τε σίᾳ ζσλ- Λήογζ,ὀνομγα ϕρβε 

ἔεπεο Ἱεσίδας, επ αβταέα ή - : - 

απε Ἑσπασαη ατείητα ΒάΠῆς ἆς- ο ος νο ον εἰ 6μ[μορε» 6) 47εΙΕ 

ἀεβαπτατίξε {αατ δε]Ιεος οι Χ πάλκεος Άθν. τεόπε δε «αγ». ΕΗςΗΓΡΟ7Υ6 

ποτά απτοπὶ { Ίπ εετταπλῖΏε Κυκέία. 6ὔεπεα ῥήσηα οΕ]ά1 

Φφτιποῖρῖο ησπίάας βπεήτ Α- μάχα ὴ) ἁφύβιον Ἡραμλέα, Ἠεγομέ να τη 

σε[ιάαπιως, οἶπι εἴατα ἨΠετοππαι π ο γιο/εζῆ. ΡΗσ1]ει γεγὸ 

Ἐοττίβίαιας Ἐξετευ]ες ὰ Ο7επο ο. - Ξ ιοί ο ος 

Πο απῖ ρετεσεῖπος ῥετ -ττα- α 9 Ολυμπιαδ κο Τλᾳ 1 ος εεσαθε 

ἄ]ατα Ἱταπίεππτες οβίταπεατε Φφερέτω χαευ βάση σσ! βαῥεαΣ 

{οἶεδατ, αποταπα εκ εαρίαδας Αγ σος» ὡς Αχιλλὲ ττά- 1Ιάνγε ΑΡΗ Ῥμεγο- 

Ἀβατεῖ. τοππρίατα εοπάεσες» 5- ζοκλος, Ξ ο. ο ππε ος 

ρατας τεττοεεβεῆῖς Ο πο { ἆε- ο ο ο ος ος 

παο τε[απιρτῖς γήρας εεττασῖτ, ώς εαν κα ωρα ο καθε 

ΣεΟσπερία Υιεετῖε εἂ τὶέεοσίαπω ο λκασα κ ο αἑ1ησεης επεκΣ ἆε- 

Ἱΐα υπδχοτί αεεερίατι ἔετατ, ὰ 7362 856 σπω σαλαμᾶ. «6Η ΏεΙ {1 αΗχΗ10. 

απο ἵη ποπαςτίτες εξ ετεᾶας Ασεβάαπτας, εἶηας στατίασα παδεαε τε Αα] Ῥαετοε]ας , απξ 

αιδά τς. εἶας ασπς εἴετ, ἔασατος ἃ {ε Ττοίαπος ασποής. ἵτα στ απ σαπα αἆ νιτια- 

ἔεαι πατυπι ρταεερῆς Αοαῖς, εὔπῃ Ὠ6ί επι αυχί]]ο αἆ ἵπσεμς ἀεεῖς ρτοπε]ής,πος 
- πτ.- ς ες 
πε Ίαροτσς: 

νέαει ᾖὸ. Οοπιπιεπάατυσ Ασε[άαπί ραισῖο ἆ νεπίεατε, {μις εαπάοτε,ᾶς {γποετῖ» 

εατε,αἆ «παπα ΜηΗτήεβαπε]ερες ορείπια,απίρης εᾶ Ε εραῦ. Ιαβτήσχα Ἄοτερας. 

ΕΗυμης Ἱεσή]αεος ΕήεΖαϊεασυς ρα[τος,αἁ λα οσαευ[! τεῖροπίο ἀςεβίπόσα».
 Ῥτπαί- 

α με δὰ Εοστά σεέετεητε 9ετάΌοπε {επ ρᾶςερίδις να {απε. τς ανα 

ελάτε. θεεππὰα εοπωπιεπἀατίο ὰ Ροξεῖοες βιάϊτο.Ἐεεπίσα (αἶμορε Ἠεσοξ- 

εηπι «άἵΠ1ΕΡ ἀοσοτ. Ῥηέεπα απέετα {γπεολοεΒἰςὲ ρες Οαἱΐορες Μαίαςοπι- 

Ἅςς, ας Ρτοίπὰε Ῥοπᾶς αγεες εἴε {πιε]Ηρεπά:», Καλλιόπα Ώος. 5Ο Καλλιόσης 
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188 πο ΡΙΝΌΑΚΙ 
Ἱος εἴὲ ἡ ποηπκὴ Ὑάθις ασέΦάζετάι «αρ ἀυτοῖρ. Αι ας 

χάλκεος Αρης. Μειοπγπιὶοὲ ρτο πόλεμος. ὃζ Ματς ἀῑιειί ΦγεΗ5 » ὃς ἄ:ολ αγ. 

τηα αιήδ5 Ρε]ίατοτες παπ]τῖ {οἱεπτ.Εε Ώρς 3 εοπιπαεπάατο,αιδά ΠΠΕπολεμικοὶ:, 

ἃε «ειτὲ ἔαεταπε οπα1Πςς Ρεἰ]ο ςοπΏαπεος ἃτε ἔοτῖςς ].οοἳ Ερίσεραντή, αιά 

Οτοεοπίαξα» οἶίπι Ρτοβ!σατυπε,νε τείετε σιταῦο Ἱ. ό,γδϊ εείαπα πιεπὴπίτ σμο-- 

πιοάο Ὠἱοπγ{] εγταπηϊάεται ν]εῖ ῄατ, ο 

φάτε ὃ. Νερ]εξῖτο απσπᾳ.ρτο ἔβαπελος ο{ ες ρυγἱω ἀκίγησε »  ὃ ὑρβολικῶς Ίου- 

ϱὸν Ἡρακλέα ὁ µετ ἄισθ µάλίω συγκροτήσας Ἐύκνος -ἡδε Αριως.Ἠος Ηετευ]5 οχεπι- 

Ρίο εκεμίατατας εβ γίάχοσῖς πηρες! Πταξοπα, δὲ οοπαππεπάαἴισης υπέχοσίς ορεῃι.. 

Ὠπαα. ἀϊσετα γε[ίς ποπ παίταπι ΠρεϊπεαΙρίο εἰαπσμειίε Ασε[άσπηυς (πείς: 

εἶναι {ρε Ηετοι]εςὰ Ογεο Ματεῖς βίο 1α Εασαπι εουπετ{ής Εαετῖτ.δεὰ απεπι; 

αάπιοδυπι ῑε Ρο[ίεα «γεπαπι παάχις {οἶμπα {αρεσαμίε: ας οταπι λε 
ἱπάμείο - 

γ{αςαΠρτο νἱέχοτ εμαίε. 
Κυσνέα µάχα.Ογεηυ5 Ματεῖς Εἴας 1Π ἑταπβεια ΤΕεΠα[ία Πα βιταπδ,ρτατετευη- 

τες Ρει Ιπβάιας οὕττυπεοδας,, γε εκ οσοἵζοζιπι εαρ]είοις τεπυρ] σα εοπάετεξ. 

Ματεῖ. Ηετου]! εἴσο Ι]]ας α[ϊαπαπάο εταπ{ουητὶ {πβά]ας 
Ετασ]ε,εύπιαιιε ρΗςπᾶ 

αἀοτεις ει, ὃτ αάιάΒαητε Ματτε βιραιήτ.δεά Ηετει]ε»ροίξεα 
τειεσία5,Ογεπυπα 

{οἶμπα τερεσειτα πεςί ἀεάτε. 

ο. πύκταςσί, Ἡπέτοἕί γένος εαπαµατη σαµίῶ αἁπαπαπεί στατίαπα τεῖ τεδὲ δες 

βᾳ ἀεδες ». εἶσπε αεεερευπα ἔεττε {αςςεβπιτοπετης: 1άεο ὃς Ασεβάμπιάπι 

αἲ Ἶος Ἡοστατας, απι εὖτα ἴΏ εοτταπαϊπς ἱτεριάαΠεε,ροίΐτεα
 ἀρταεερτοίε Τα τη. 

απάαεἴατα τε άτατις»Υ1όζοιΊαπι τεροτίαμής.Γεό ο νατία «8 Ἠιμας Υοςί». Ίλάν 41). 

έλα, 1] Ὑλάς κ ετς. 

τους ΑηΑΑΝΕΙ Ἠαάβοκλος. Π]αἔτος εχεπιρ]ο Ῥαττος]! δε ΑεΠ]Ἡς. Αεεερταπα ξει-- 

τεἆεδεέ Ἡα νιέοτίαπα Ασεβάριαα»,αωῖα γαδτος ατΏ]εταπι Εατίής εεπεεπα ετεῖΏ. 

ευεί ὅτε Ῥατεος]μς Αεδη Πα απα γετεξετευχ ῇ].τό. Ττοίαπος {αρεταΙΕ, αυμπα, 

εἴεε ἵῃ ατπῖς Αελάίᾖις.. λατ ὃ 

Θέα: δε.5επτεπᾶα μα Πα Ὀεπεβείηπα εοπισπιεπάαταξ:αμάααε ἁοσεπιας εαάς
” 

εἰήανδε ρταςερζοσαίω (πβήεμείομες «Ώε ςαπ/ὰς αἁϊππαητες ρτοζεξχις. ΑΗ Ἱοβῦς 

φωτ αβετὰ αἴή ρτο ρώτα, θωύτα αμοά πια] ἴπι.Ψε Πτ Βὶς {εηίας εἶατίος. θήζαι 3 πε 

αἴδρα σὺν αφετέω πεφυκοτα σεὺς μέγα κλέος ὀρμῶν Ἐπείκσε. Ἑτεηίπα Ἱὶς ασίτυς άεεο 

ἁπί ροῖ]εε ἐνουίσ»Ώπετη ρζοπλοι!ε ρίᾶεερτος: ὃς εεχτὲ τεβε΄ Ἠοτοι. ἀο ια; 

να ρτοπιοπες Ιπβτασι. Γαπ1 αάϊωτα αὖ ατις πατυτα ρταε]αή αιάἁ ρταβας οΜΙή5. 

βηάχης «βὶ σ]οτῖα.Ὦ οτίςα {πως ποτ Ρτο «δε, ὥρωασε Ρτὸ ὄρμωσε, παλάµα το πα- 

λάμρ, Ίος ε{ξ βομδεία. ο ος : 

σαράφεασε οι «οφ». β. κολ. }. μετάφρασς. 

» 

τα ριη - ἷς- πας 32» ΄ μα ; 4 

Νεπίο απ επι Ἆπο Ίαῦοτε «πΡΥΟΥ δἳ ἑλαβοΥ χαρµαπαν- -4ἱ αῤογῇ ενρε» αεεέρέτ. 
ταπι νὶδοτίαπα τεροττα Ισ νη- 

ἳ ενα. 

απαπα,εχ πα ρτα αοπε ο ὃς εν ιππς Ὃ ος ση ραμος αΠζμά 

Ρετίδας ἵαπιεὮ ὃς {ρ]επάοτεπι 727 960 ποτων,βιοτῳ φάο.. Ρεγῤ’ Ρζ4 οπημέῥα» Σ/74 Ὃ ο δν ας 
«αρετετ.Οςτεσὐπατεπιρᾶς αἳ- σισα ο) ἐξαίκετον αείσαι ο ήεη. ΟεγζΩΙΠέΗ μμ 

Ίπά αυἰωφαεππαϊς:, απο ες δέμ/Τώρσωρ Διός, ὃν αῤχαί- . εχἰγοί εαΒε κα 

ἑΠΕ Ιον ιά ΑΠΕ 



οιὖΥΜορ 9Θ0ΌΕ ΣΧ. ταο. 
Ἱεσεϊαθάεαοπῖς οεἰερεᾶτατ ϱ σιαατ πὰρ Πέλοποε {αχά [εραζεῦΙήη Ρε- 

Ογπιρίαμπιοπεσσης ντ εσῖ- : 6η Ἡρακλέος ο. ορ Ἠεγαμεα νῇ η- 

Σαΐαρα Ἆος ων αμ. ὀκτίωατο, ἐπεὶ ΤΤοσειδά- η, σέ Νερση- 
εαῦθτα ουο η]ς νο αἩ-- τν 3 μας ο 

Ξ ς } 4 εεὶ τς 
παπωπώ εβ: Ῥε]δρις Ἱερος ο λοστε τς "μη {η2εγ/: ο τάς 

εἶχητα , ῥοῖεας Ἠειεπ]ες πε Κτεατο ουμγα: αξηπο ἐπεμίραζΗ1: 

ἀπβήταῖς, Ροβσσαω Νερειαί ὃς Μοβοπςς Άμος, Ἱπεπίραασι πἰπαίσηπι Ότεαίαπι οὐ- 

εἰς, 

«ἄτονον οἳ.επτεπεῖα αὖα ΙαῦοτεΠα» Υπατά εχ ριφαιρυῖς εαιίῖς αἁπμαπᾶ δις 

σοπιπιεπάα:. Ἐξεπίπι νε ο. 5α1.].1.εασίς ἨΗοσαῖ. 

ΚΝΗ {πε Ίναςπο : 

Τα ἱαύογε (εί ΠΠΟΥΣ101Ν. τας ς οσα - 

ὃς Ῥποεγ[άες. ως τν κος 

Ουὸν αἴευ καμάτου πίλει αἰδεύση ἐυπετὸ 2ο) 2). 

δε δορ]ιοε]. ἵπ Ε]εδε. ώρα λ κ 
πόγου τοι χωεὶς ἐδὺ ἐντυ χεῖ. 

ὃς Ροξτα ποίῖτες; : : 

εί ὅὶ ἆμο αβετεσι πόγος » ἁαπωα τε µάράπαξ, 

Οεετήπι ποταπάα ἱοσπεπάϊ Εοτπαπ]α παῦσεί πηγες πος ε{εἐφένες.δ
ίς βτο.».1. Ος- 

Ὅ μέων }ὸ ατα Ἆος εἴε ἐδεμία,δε ο δΙ μείον ἔπεται μῶμορτο ἐφΗν. Ἡπῖςις Ῥοΐγψετᾶ- 

τες Φαπιίμο,ἆς αποΒετοάος:]. 3. ἄπε Ίαροτε Ἰαείεαπι ρετεερῖς: νπάε πο ἔαπι 

αἱαταπας ἔοττάπα, πάπα ρασευ5 ἁῑσὶ ἀεδιϊε.δεά 1π ατληήεεῖσα παΠά ταῖς αες]άἾτ. - 

παρμα. Α εοπ{εαπεηΏί απτεσεάεπς Ιπεε[Ησε , πεπαρε τζὸ ηπίωνηυαε σαπάτυπα 

φασίε. νε πε παῖης {επεξεα {Επήτις,ἐφένες χωεὶς πόγε γέκζω Ἐλαβογνὴ «θὸ παύτων Έργων» 

σαρέρει οῶς ἀνποῖς Ἑτεπίτα γἱέχοτίαπα,εοτοπα,Άοπος ὅς Ίαυς {εαπΐσυτ, υπάε γι 

{ρ]επάος δε Ἱππιε. 
ἀγθνα ἕ). Τετεῖα «οπιπιεπἀατῖο ὰ εηετε εετταππῖς,ααοά επιπήυτη ε{ξ, οπι- 

οἰάπιαυε ρτα Βασ βπαυπα νε {πρετίοτίρης Οὰἱ5 ἵαπῃ οεπάίπαις. Αά εἶὔις αι- 

τἱιοτεπμεἴά(αμε τες σείἔας ταπα Εεπαροσίς ἀἰρτεάϊτας, 

Θέωτες ὥρσῳν.Ἡος ε{ϊ ὁ γόµοι {ει γομιρδεσίαι. οἩ Διὸς γοί αἳ ία γόμοις σαν ηδεία: ὤεο- 

πεέπεισ.Ἡ οἱ φέμιδες, πες ΙΙ σαπεις ὁ κξὶ Φεσμὸν ὃ πευταςπείφος «οληρωφεὶε χεόνος» αιοά 

Ροίτεπιασι πβὶ ππαχἰπαὲ-αστίάετ... ο λεν 

ὃν αὐχοίρ.Ποίαίο 1οεί ΥδΙ ἱπίμεωτα {πως Οἰψπηρία, Ῥήαπμπηϊτῆ,νΏ οἴπτα Εις 

{εραίτης Ῥο]ορσ:άε ειήη5 {ερμ]εΏτουγῖάε (τορᾶεα 4.ρήπια Οα.ΟΥγπιρ.σαµατε 
Ώος Ρίο σύµαπ.ξζ παρ. ρὲτ 8ροςοΡεΏ Ρ{Ο παρᾶ. δή! Ἡρακλέος Ρει ρετϊρητοβπι ρτο . 
Ἡρακλὴε. ὀκτίοσατο. σετη/Ώ.σ.ΡΕΟ ἐκῄσατο ὰ Υετρο κήζω αιοά πος Ίοςο βσαίπεας 
χαπασκευσζω. 

ζ 
9, δα. . . 9 ο ος . τς . -” 

επε). Ἀδοζατις οἰτευπκαηΏία τεπιροτίδ,α ο ἀπίΒτυεα {μπε σε εετεαηήπα. πξ- 

Ρεφροίΐσααπα (τεαταπι,δξ Εασγταπη οεεἰάηῄεε Ἠετει]ες, 9ῖς αμζε
πι Ώαθετ ΠΙβο-- 

τα. Ότεατας ὃς Ἐωσγεας Μο]ίοπες ὅτ Αξλοτὶς ἀῑόξί βαέτε » αμα Ἱερτυπά 

ἓτ Μο]οπες Ππετίηε: Ίος ἱπεοτβεεῖε Ἠετεπ]ες εὖπα Άμσία ὰ αὖο πιοτοεάεπα 

εχίσεδαε. πατατεπτ. Ηί ἀῑπετίααι οὗ αἶῆς ποπάπίρας παεαταπα Άμητ αἀερτῖ 

πτετάπε ἆμο «αρίτα,απαξμος πιαηυ»εοξίάεπα ρεάςδγΏμπα ο 
Ἀαρης- 

. α αἡ 

΄ 



τσο ΄ - ρι ἵπῬΑ κ-Ι 

επωρτορέεσεα ῬεἱΠεοί Εοτάτος Ίπ Ρεσ]ής. ἀλπαίςατυη
τ. Ποση δννιο) απΐοτη Ὥοςς 

πιηταῖο ὦ. ἵπ α.ρτΟ Ποσειδώμονονῖ ὃς Ποσειδω Ρίο Ποσειδὸν..Ὀε «τεαῖο ὃς Ευιγιο 

ᾷεΡαι[απ.]. 2. ἓ Ἐλεωνας ὃ ὧὗτο Ότο [ορ ὀγικοὰ μνήμα, Εὐρύτου κ) Κτεώτο
υ.Θεωρριὸ 1ὸ εξ 

. νο 2/ λα αρ τῷ Ξ : ον 

Ἠλιαὸν ἐς αργα» Ἰδμίων ὄυτὸν ἐγταῦνα Ηρφαλής κατετόζευ
σεγ, έγκλημα ποιόμδμος» 

ὃπ οὗ σεὺς Αὐγείαν πολεµοιώτ αὐτετάλβησαν. . 2 

παράφρασς, αὐπφ. κὠλ. », μετάφρᾳσχ, 

οσελάϊε ὃς Έασγτπη, απὸ πέρνε ἕ Εὔρυτοῦ. ὧς Αυγέαν λά- ἵεεγ/{εείβος εαἰάη 

ξαοϊζιὰς πιετοεάεπι εχῖρετεῖ τα Εμ}: ΥΕ 2 αργα 

αὖ Αισία {αρειδο:απ]άε- ον ελ σας { : ρ 

Ξ ἄκονθ ἑκὼν μιδοῦ δρ ρΙοΥ 2104131 γ10/ΕΠ{0 Αμσεα 

οἴπιατι απασαας γαεςατα 
ιά { “9 ερ 

ρτο Βαί ρωτσατῖοπα ρτο- ΖΕβΑ5/ο λοχέησί Ὢ οοκέυ- Ἠποίεηχε γοἷεης {11ή-, 
{γεῖῃ {Πεγεεήει εχί- 

πίβαπι τεάἁετε ποἰεῦαι. Π]- --- 

ἷθς εο ο ο εν τοσο Κλεωναῦιδάµασε κἀκέ- σεγες. Τη {1110 αμδὲ 

πεβίς Ἠετοι]ες, ἵπ [Αἰείδας ος, Ἠραχλένς ἓφ ὁΦᾷ. ο (έαειν [ό Οἱροπᾶν 

415 Οἰεοπίς Αισοζζα εἰαῖ- 
ερ κα 

βρε αα 

σατε, ὃς 1π Υἷ {πτετεερτος 
ἁρ «ρε]ος Ἡεγαι- 

ὅτι σρύδε ποτὲ 

Ἰωεσιεπήε τ γε εείααι ρᾳὰς Τερασδιο Έῶρσαν ἀιπὼ ορᾶ- {ες 11 γιά π οί! απ- 

αεοερταπι αὖ µρᾳς ἱπίωσίαπα τὸν ο χε ΑΠζκαμάᾶο ΤΗΗ- 

τ]ειίεετετατ:α τα Ἰλοἵοπος μορροῖς ἆμμλνον Αλιδὸ». ΕΙ  βγο/ιςαμεχαπέ 

Ἡῃ Εἰά απκίᾗο τεπῖεπίετι σον : : ον αμ 
{ρ/ εχεγΩΣΗ11 1η τεεβίύιᾳ /εάεμσ1 ΣΗΜ. 

ες Τγητης εχοτεῖτατα π - 

τεεεβτδυς Εῑάῑς {εἀεαίεπι βετάἀεταπτιτδί Ηειοξς ρτααπΏππή Τεἱαπιος,Ο Παἱεσάσπ,δς 

Σρ]ιεἷες οεευῦσετηπξ. 

Γον ον ε{ ψ ο Ν . 

ὡς Αυγείαν.Ἠος εᾖείνα ἀπαμτού ὃ Ἀνγείαν ἄκοντα ἑκὼν Ἡ μιῶοῦ. Πατο εἴτ ᾗος ἆπος 

ην οεοἰἁστῖε Ἠετεπίες : πἰπήταπι γε [οἷμς τε]εχης Αμοίας {αοϊλιὴς {πρε- 

{ατετιτ.(αιήα δεί αἁποτ[ας Απισίαπι, αὐἶα ποῖεραϊ ροπή ῇασι ες Ρρᾶξτο πας!” 

ἐοάεπττεάάετε.Μετεεςαππτεπι εταῖ ἀεεῖππα απφαιε ναςςᾶ. ς 

κάτοιον.Ἠος Ε{ί αρ ὃ λασρείας,1. δουλείός Φἐξαμέσεως ο κόσσου
, ᾧᾷεδιο εἲ εραλαῖοα 

εοξετεπάπαι αἀρίσεεάεῃς Αυγέαν. ε 

λόχµαισι. Μοάπς απο Ἠετευ]ες ἐπιοάο {ας «τεαταπι ἃὲ Εγε, 

υΤίΐος ες ἱπβάΗς εἰτουπιπεηῖε ἵπ {αἰεους (15. Οἰεοπῖς, ααασι αἆ 1Η ]αιία {Ε 

σοπ{ετί{επῖ. 

λόχµασ . Ώατροξερτο λόλχµαις. οκ εύσας. ὀπιτηρησας, ἐπιβελέυσας» 
ὁ ον 

Κλεναξ. (επίεΏος.ρτο Κλεωνών , Οἶςοια απτετω 6βὲ οἰμίτας Αεροζιζα. φόμασε 

πεσἰοξχο 4ἩδΠιεηζο Ρτο ἐδάμασι.Ώς Οεοπῖς νὶὰς Ραι/απίαπι 10.2. ; 
-. / ο Ξ κ ν - τς 

ὅπ σείζδε. Αἴεετα τατίο οἩσ Ἠετευίος ΜοἩοπίάας Ἱίζος ἱπια(οτῖς: ΠΕΠΑΡΕ αα 

τος ἱπτηγίαπα αὓ ἱρβςαςσορετας» αυαπα Π8ἱ {πρρετίας γοπῖσπτεαα εκεναταπα 
ος : ᾱς : αἀσειίας Απριαπυρεάϊά [ορ Οπο ἵα κο ἅῃ οεοϊἀότς ΤεἴαπιοὮ» 6Ἠα]εο- 

ἀ4οπ,δί Τρηίεἷες {επίος Ηετεμ]ῖς ἔτατετ.Τ γγπεδήαπη εκοτοίτατη αρρεΙαμα μα σΣ 

Ταψπεῖιε ντος Ατρίαα ῥζοξετες Ργοάϊεταητ. 
-. μυχᾶσι, Τιος5 1Π 6μο εἶαάεια αεεερῖε εχετοῖτας Π]]ς,ποπαρε [η Εμὰ 8, ἀμιδνον 

Ώου.Ρζο μον. Ἠος ε[ὲ κεβεζόμᾶνον. Αλιῶς Ὦος, Ρτο Ἠλιὼς, Ἡ1άτΕΙ πιοπὰσξε 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗ 
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ρεπαϊπασί α, ἵα ἀμμλνολλαπα ΠαδΡίς βπε 1]]ο ἓτ Ὀιαἰεξευς, ὃς παείσσα. 

ο 3 Φ. ΄ 

ποράφεασε.. ἔσῳδ. κωλ. ». μετάφρσσις. 

Ῥαυ]ὸ απἴεπα ροβα παπα Ἠήολιόνες «δρρίαλο. }) μα. Μ40Π/2ηες α’7οαΗ- 

πο[οπίάες ΗἩ [προσθίες- ξωαπάτα» Επιῶν βασιλεὰ ὅπι- 21Η δεῄρηη ἄεεε- 

{6 Βπετιπε-τες τε Ἐἰεοσαπα 
: ζ 

Απσίας ετρα Ποΐρίεεσα ῥει- ο , ασ ρο ῥοῥιώη Τεν ο. 

Αάῑα νίας , σιάϊς ρατίᾶ Ροί- ὅ πολλογ, ἔδε πασειδα πολνκσεά- ἐ σμρ » 303 24/19 

{εβιοπίδας αὈππάσητεπι ἁἷ- 19} Ρὸβ γιά ΡΑΣ7ΙάΡο/- 

ττρί,εειτο, Βαραπο(ζηας να-- «ὗπὸ εορέῷ πυοαλαγᾶς τε σιδά- [Εβίοηίόη αὐιμάσησε 

Βατ δε ἵα ας -. ή δ γα/Ιήο ἐσηὶ » λδδ]-- 

ἀλκας ἆγνα ἀριος ιό μι γμην ὄκω ζμανίο) Ἰάθες [η νανιώ 
πολι. σισ]ζεζ/ασΣ{2 {έ-- 

Ἠαδίταδαι.Ἑσ απίρας ἁῑαι- 3 ο πλαν : 

αρας Πεσὶ ποπ Ροῄε σεάετε- Ίείκος Ὁ κρεσογῶν ποδια απο” 4εΏζε [µη εή/ά- 

σίος ροτευε]οτίς σίπα εεµ-- εεν. 2671.Ο0ΏΣΕΆΣΊΟ3Ε εη11 

ρίατ. Ῥοβεα εὔαπι {ρίε ρτα ο ὐχεγος ἀθελίᾳ ὕσατος Αερέσίη σάπεη/ήρρο-- 

τεππεσίτατε, π]παᾶς 1π ρᾶα- ες ο, ος : {ἷ ο ε. 

τες ετααϊο αεεπττες πιος- κος ἀφτήσας» όσον 26710765 6έΡΟΠέγέ αι» 
3 ο 5 5 3 . - ε 

δξ σταΏςπι πο ἀεεμηλαίς. αἰππιὸ ὃν εξέφυ μα είδε 6ξ. ΕΣ Ες τεὔπργ/- 

Ζ4ζέ,ΡοβτέΠΗΡ εχρησπαξ1ουῷ οὗμήη [1 με,οΥ{ΕΊΗ ΥΑΜΕΠΣ 101 [ασ]. 

- 

Οζ οἱστσης βα εωτη {αρεσίοτίρη», Ἐς Πς αρρε[ίαπευτ ἆ πια-- Λζολιόνες ἑβρζίαλο 

Έετπο ποπιίπε Μολιόγν οὐα ΕΙϊ Μο βία Μολιὼ,σεπῖω όνος ΜΑττοηγ πάς μπι ρτο 

αιο εοπηηναπ ας ἀἲκετες Μολιοήόνερνῖ ες δεποῖής εοἶμβίτατ. 

ὃ) μα; Ώοχ.ρτο μίὼ. Αισίς οὗ Ρεεβάίασι εαἱαπαίσα»,αε(εσίαισ:δς ξεαπάτας- 

Ὥος. ἑωαπάτιε Ῥο[ῥιζαη ἀεζέρεοί ». Ἠμπεμρατυς : απ]ᾶ πήμηας Πε ἨΠειουῃ 

Πποῦρίεί απ υπι ρεοπ σπα πιετςςάςπα ργο παμᾶξα ορετα πο τοἁιά!ε.. 

ὄπδε ε πολλὀγ. ος εβ ε πολὺ ὕσερργ» ὃς ὅπδω Ῥτο ὄπδεν. Ῥείπια οα]απο-- 

τὰς 1η εχοἰἀνοἱπεεπάϊόαυε ρατίς. Ησης Φύκτεο αβρρεβαηε (ὔάεα ὁεΏο[ία.σε-- 

ρεὸν πὺς 1ητε]11ρς α Εασήειον,]οωε» τε. Μειαρλοσίοὲ θαλων παρ ἓς οχετο» Ῥτο Ππηρίϊ-- 

εἰοτὶ]οσπεπά! Εοτπια]α µεβοίω εἰς ἁτέω, Τταφίατιο ρειίτα ο ααιῖς ρεοέαπάϊς... 

-ζοισω Ώοτ.ρτο ἴζασαν. 

γέκος Ἀ. Έος ε{Ι φιλογευαν 3) κρεοσόγων οἴποβον τῷ ὔἼογι- ὀκκλήαι. (πΠοἱηθ αποπα: 

εκ εαςηει Ηετου]εί Ὀε[ή οἀμετίι Απθίαπι εμείς : Ἱππυίταπε πα Υἱ αεπι-- 
αυαπι ΡοΏε Εοτήοη δις τεββετε: ντ ἄτερί ροϊεητί, απΗρίαπα ἀπέειίος ορίρη»»- 
υηρή{σπε{είε ορροπαε. 

Κρείοσων 19 6ασιλεις ὅτε χώσεται αἲδθὶ «ΧέΡΗΣ 

ἀπαμίε Ἡοπιεσις, δε Μει. το. Οά.Ερ.4. 
αλλεσὰ. δὲ ἔθις αὐἈρώποις ὁμιλεν κρεοσόνωγ. 

κῴκόγοε. εεμηάα «ααπηίτας, Αυρία παοσς2 η] 

το ἐπιρταάσηίαπε» Ρτορπίάπασαε ἀπιεπιβα» Φώτο ασε. 

χαὶ γαλεπατάτοχ. 

ι- 

απθπα {εσά ἀῑσίταχς ἀθουλία- 
΄ 

Ἠος- ες ΙΟΥΣ. 

κ 

| 
/ 



ών 

προ. ο ανν μετ 
{ ον 3 Ν ΄ 

παρα φρήσιέ. οροφὴ γ. Χὠλ. }. μετάφρχσς. 
ὶ 

{ : 

α ελ 325 3) αἱ . 3 

πκρ σαν ο τον ὁδ αρ ὃν Πίζα ἔλσας δλόγ τε 116 Μ;αφμς 1ο [γε 

πιο τᾶ, Ὃ νι . : 

οπιαέπιάπε Ρταἆαπι Ῥ]{5 πανε; λές να ας 

ο απκυας ΠΙείος λε πυρ οκκσουνας Ῥήα κ ως εκετεῖ- 

ηἱς βἷας Ἠετεσίες , Ραῖτῖ ᾗὲς, σεθμᾶτο ζάφντον ἄλσος Σ40ρ7εάάδᾖπε ο112ή1έ-- 

Ώεοιαπι πιαχίπιο πεῄτης σασθὶ µεγίσῳ. αἳὶ ὃ πά- ΣἱεύαΣΗΥ ἆ μη ᾗ- 

ο καμοορας αρ 4 ὥς ῥῬαςγί {πάΧΗΠΟ. 
3) 9» 

ος ἆ Ἡ ἆλτην ὃν ἓν χδα- /  ογοή- 
{η Ίοεο {ερατασῖε , Γατής- . ρογ ο κβδα : Οπή ΑΗΣΕΗΡ μα 

αὖε νε εἶῃς απιδῖτης , ἁῑ- ϱῷ ο. {ερββεε 2 ΣεππρέαΠη ϱ-. 

πον[οσίαπι ε[[ετ εετιαπείσαι,  θέκρη. το ὃ ἆηι {4 ῥΗ7ο οσο [ε- 
ἵᾳ ἆπο τος (ωπιεγεΏτ: ὃς κώκλῳ πέφο ον ἐθηκέ φόρτου λύ- ΄ ΡΙΓΑΗΙΣ: αγέαΠι ΑΗ έεπα. 

Αἱρπεαπι Ἀσποσς Ρτοίς- συ ση ἵη εἴγΟΛΣΗ Ἴεος 
ααστας εἴ,εμσι εοπΏπις- - ; . ας ον 

πιμάσας περον ΑΦλεῦ, εως {ΗΕΥ/ΟΥΗΗ β0-- 
τᾶἁο ἵπτες ἁποάςεῖπι Ὠςος, 

απΐρις ἁϊκατα τας {ες 
ατα. ο 

ηογρ ΡΥΟ/2/ΗΣΗ πεαΡΗπΕ Αἱρλε. 

ε 23455 ον - - 1 ση 
- δ) ἂν ἓ. Ναντας ἑπομδνα νϊχοτία » γε Ἠετευ]ες ἀεδε[]ατο Ασία Οἶγπι- 

Ρίαςο8 Ἱπάος Ιπ[εαίτ.[α δἱς Πίσᾳ ος. εβ Ρτο Πίση, δε ἔλσας {γηεορε Ρτο ἓ- 
λάσαρνε δε {η αμϊοιμάδτα Τγτεαί γετβδις.Εε αριιὰ Ηοπιςτ.[]-α.ΤηβΠῖτ.ἔλσαι ΡΙΟ 
Φ ττνή λα η Δ .ος 
ἐλάσαι. ἀμο' ἆλα Έλσω Αχομις.Ν οἵαπάηπι απεεπα Ώος νοςαῦυ]απα Ρτο ταοπς {ριή- 
ταμσι γαπαι Ἀρποΐεετε οτΙβΊπεπι ἔλσαςρ ος {οσο ΡΓΟ ἐλάσας ΡαΓΠΙΕΙΡ.Λοτ.]. λλα» 

σα Υετβί ἐλαμύῳ, Υ ετὖπη ἕλσαι ρες {ΨΠεοΡεΠ Ῥτο ἑλκύσαι» 0 Αἵ. 1. εἶλχωσα 
ἑλκύω. Ι74ῇ0. --- : 
τα λε βπσπιεΏζο Ρτο ἐπαδμᾶτο, Ίιος εξ χατεµεσρεῖτο. χατεσχέναζε 

γετῥρο σι τα ὰς απο υαίρβατα 1 εκῖσα.Οατοτύπα 11 Ώας Ιπβήταπίοπε ΟΥπηρί 
νο αμ 1 . Ρεἰποἡπῃ ἆλσος αυοά Του πιακίπιο εοπ/ξετατιιτ: ἀεϊπάε τε [ά- 
ο ο π {ῃ ρυτο Ίοςο ἀεβρῃατατ » εετεῖο ἱοεμπι 4 πεπι εοπιἠήο Ρεταᾶο 
ἄροπε ἀεβρηαπίτ:αμαστο {εκ ατας εγεᾶχας 1η ἀιοάεςίσα Ὦεοτυπα ποποτεπ» 18 
τες αῑος ΕΟΠΠΗΣΠΟΓΑΞΗ5 εί ΑΙρβεις,ευήης ασια {πι Βὶς {αοτῖς {οἷα εΓᾶξ 1 τα.ρε 
{οκ Π]]5 αεῖς νίάες. Οἰψπηρ. η ναα 

Ν.Α 2 ; 
3 παξα.. ἤ υχλὠ. ε ορὶ ἕω, Ῥετ επεβῃ δε ος. Ρτο «ὥριπήξας, Ώος ε{ὲ. πεθιορίσας», πεεικυχλὠσαάν 

ο. αρα πο νεῶν. Ἑϊείτηε 40 Α]1]9 ὄνομα χωῴῄου αρρε]]ατ ςελο[οῖ- 
οπες εείαπι ο ε αι Ίεβαπε Άλη Πος ε[ῖ Ἐἰάεπι,νε Πτ {επίις τί μδὸ Ἠλυ καν 

εωσν τῷ Θεω. Ατζοειιις αἲξ ἆλπν βπαρ]ιςίτετ ες Ιοσιπὰ εἶτσα Ο]γπαρίαα 
Είπεαιε ΙοµεΠ1 Άλπον ποπ πλτί. Τεῖς Ηπῖμας ἑερον ἔρηιρ]ωηη ἱΠτετρτοιατας: μοΙά. 
. 9 5’ . / ο . 2. 

Ἰπὲετρτοϊαοπεσα, ρηπιάπιαιις ὰ δοπο]ία[ἒε αἰ]αταπα πιασῖς Ρτοῦο. Ῥαιίαπια» 

απέςίι 1 ΕΙθςίς το ὃ) ἆλσος(1Ππα ΗΕ) ωρον αἩ Διὸ. Ὃ αν αρα ο πά-- 
λὰ καλῦσ. }ὶ δὴ .. ῳ ς : . ολ να Ὃ μα δω οσο αλα λα αμ το Ολυμπιογίκίω ἄσμαι, Άλτις ἔπωγομαη ον 
πωειο). Ε 

ΝΑ 2 Ἡ: . ἆιὶ πο . 4 ΄ : ο 5. 
σὸ ὃ κύκλῳ. Ἠαο Ιέα ἁῑ]ισίάὲ Ιπεετρτείατι ος Πο]. σὸ ϐ χωδίοῦ τὸ κύκλῳ τὸ Υ" 

τς - χατο» 



ουΥΜς οοε 
πι ο ο. 2 ος αρα Ας 
πμταλυτή-- Ξεν εἴγαι πώ ἀλωγιζομλέω) εἰς ὀνωχίαν, 

πμάσ. .«/ΟΓ.ΡΙΟ πμήσας.δὲ σόθον Αλφεξ ρεῖρητα 
οσεπι νε {πάϊρεπαπα Έ)εμπι Ἡοποσς ἀϊσμασας. 

: 
παραφεάσῖ5ο 

ΟΌπαταπα {εάεπι, δαἵας- 
Ῥίαπα «Οἶίεπι , ὰ 5ατητπο 
Ώεοταπῃ Ῥαΐτα ποπιϊηαῇτ. 
Ίδασα 2Ώτεα ἰσποδ]]ῖς -ετατ 
τεσῖο η απᾶ τεσπαδᾶτ Ός- 

εἰ τὰς απο. μώλ., πρ 

΄ ΄ . 

εὔὶ ἆώδεκ' αγάκτογ Θεῶγ,καὶ πά- 

297 
/ φ ο 

Κρένου φερσρνεγέατο. φεέῶς 
α 4 

ν 

Λ1οὰ βιαίεο ρτο 1ρίο Αἱρέιοος 

βετάφβασ,. 

έμ7η ἀποάεείπα γεσ!- 
ὅ Ρῇς, ἐν [ει δᾱ- 
γπὶ αρῥεΙαμΙε. 4ή1- 
2εά επίη ἠπς]ογές» οῇ- 

Ἠοίιαὰς : πες ἆππι βταᾶὶς γώνυμοριαὶ Οἶνόμαος αὐχε, ο ΟΡΛοΊΙΑΙ Ππρεγαδας», 
ἐδὶί αξίς., ἀείεττας Η[ε «οἶ]ῖς βρέχετο πολλὰ γιζά-η. ταύ- 71 4δ1{1/ 1114 ηΙΗρ. 
Άον πΙᾷ πισίτα ηἴασς εοἩ- ο. σον ενος ο λε Σε 1 ΡΥΗΠΟ- 
ἐρετίας οἑεαραδατας. -ᾱ- ατα εν. αρ ατα. ἐτι Άαέα εε[εύγι{ᾳ - 
τετάπι ππῖς ρτίαις Οἶγπῃ- οι ο 9 - το. νανες Αα 

. . - . - . σι . 

Ρίοταπι Ιπβηταείοσὰ, ρτῖ- Φαρέσαν τε ο οριςς- 1πεγήπ} Ραγεά ῥγοὲ, 

Ίησφαις εεἰεὈσιλε Ίπτε ρώϊεσι θ 60)» ο τ ἐξελέγλ ὃν φμο βγοάις (ομη. 

Εαεταπε Ἔατεα,, ὃς Ἑεπιρας όγος ο ας “ΨΕΥΙΣΑΣΕΊ1 εεΤΣάΠΕ 
γεητατί5ρατεης: πε νε έα- - ἠλάδειαν Ἐπήτυον ες 

Ἡσίτατεπι : Ώος νι ἁτατας- : ο σας : . 

αἶπατοι ]αάϊς ἀῑῆς ἱπορεσήίτες , απὸ ποιι-{οἶδπι ἑαᾖκες » εσἆ εἶαπι ἄπτυσαϊ τεάάεσεα- 

εαξ. 
ε 

ὃὶ πάρργ.ΟΠίηεο ]οσο οεἰεῬεεα δατισηί εοἶ]οπα τεάἁιάα Εεσομ]ες : απὶ απίεᾶ΄ 

ετας νῶρυμος. Ώος «Βαλώγυμος. ἀφοξος.Ο) πἱάδτα αὐίεπι ἀϊουιπε ππης εοἶ]ετι αρρε]- 

Ίδεαπι Σωήΐς Φαεμσπίαπα απεεσπαπι {ες ἴ]]ας ατας ἀμοάςςἴπα Ρής ξεοῖΠει Ἠετει- 

1ες,αποπίατη 1δὰ ετας Φαευταᾶ εεπαρ]μπα. Αάππς γοτὸ αἰή» οΏση αωῑους Ῥηπάατας» 

ἀείετεμτα ρηὰς βἡ Πε ]οευπι:{εὰ Ἠετευ]επα Εεαᾶῖς ἀμοάςεσῖπα Ώεοταπι απῖς Ἱ]-- 

Ίππι αρρε][]α[ε οοἴ]επα Φαεισπήπα,ἂραίτε Ὦ εοσιπῃ 5α5ΗΓπο. σος 

αοέὃε ὁ. ος «8 κ 1 αἰώνυμος οὗσα ἡ χώρα ο Ἡς Όμόμαος Ἄρχεγ» ὁμαλύ- 

σΏετο ὧσσερ αἐσὸ πολλῆς » χαταθερομδύης Ἰάογοε. Ἠδο απεπι {ΠΠῖ αἩεσοτίςα απά- 

δης Πσηϊῆσας , ἆοπες Ιπίᾶτια Εήβεπι Πἱ ]πάϊ, Ἐλάεπα νδὈί τερπαθαε Ο0ὲ- 

ποππαης», οὐ{εωεῖσαεε ὃς Πἱεπείο βΐΠε ἐπιο]αταπα: δε ἱπεσσπίεατη. Ψεἱ Ιππιής 

πας {οσισι {15 Όεποπααο ποη ἠαδίερεαπι, ὃς κάϊᾶς ᾗς «ατεπίεπι, {ος πἰαῖρης 

οὗτηή {ο]εμαι. 
τώνυμας.ν εἷρες αρλατεβΏ ρτο αὐώυρος. Ἡεἱ εκ1ν, Νεσαε.ρατεῖς. δε ὄνομα- εἷ- 

«εξ 5 αν 5 Β 5, ν Ἱ Πρας νοςυπῃ ὅσα χώρα. ὃς α ἆθρ.Ὦ)ΟΥ.ΡΓΟ Ἡέ ἄρηβινεὶ εεῖαπα ἄρχε πες]. 1 βπιε- 
ας 

το ἱπιρετέεξ.βρέχετο πεσ].αι1ς.ρτο ἐβεέχτο. πολλα 1) ΟΓ.ΡτΟ πολλή. Οιδά {αᾗε- 

σοτίςὸ πῶς {πηα»,τεδτὲ Ίοευπι μπα πἶμε ἱπήσατ ἀκετίς, απ]α σο]Ης οτατ, ὃς αἷ-- 

εστες 1οεῖ πιά Όυ» αεαἰρίεπά15,δε εοπ{ειπαπά!ϊς [ηπετηασ!ς ἰάοπεῖ απάτη 1πΐς- 

τΊοτες ὃς Βυπαάμοτες. - 
΄ 5 . ” εν μα 

ταὔτα οἳ. Ἡος ε[ξ ὁ τιότη Ὁ τῇ φεώτη αχαπαβολὴ Ἡ. Ολυμπίωγ» Ἡ ΦΕΡΤΗ τελοῦ 
ας ος : ο ὰ ΄ τς ῶ ης . -- εδόγἑοετᾷ. Ἠὶς παώτα ὃτ τελέτα. Τ)οτ.{απτ ρτο ταύτῃ τελετῦ. Ώσας αὐἴεπι Οἶγαν 

φίοτησα ἰπβίεμεῖοπεπα ἔσΗςεπι ββΠς ἄοσετ» ααοβίαπα αάθπεετυητ Ῥατες.Εἰπ- 
Βο 

ΑΝ Η 

ο ΡΟ ΑΜΑ 



194. . 
οἷε ετίααι ἔειπρης αἁθἀείἤουνε εε]εὈσίκατεσα ῬαΏς πος {οἶὗπι ἔυμοίρον, 

ΡΙΝΡΑΕΙ 

πολυχδόνιον {πευσαπα ἀοσεαῖ. 
. / ΄ 

σαεέσυ. Τεττῖα ρετΓρ]υτ.Αος.2.αξχ Ῥα.οἵ. ΡτΟ παρέησω»Ώος εξ παρεγένουπο. ἃγ 
Ξεσὺ ος ο{ἓ,ἔγγ ο σλησίου, Υτ Τ1.1.Επεὶ µάλα τοι οάςὸν ἐλδη. Ὦ-ε. 1411 ῥγοχΗπὸ αά τς 

γεπεγ/:8ς ρα[ππι αριἀ ποβίτυπι ροέτασι.Νεπι,το,Ῥγτῃ.ς. 
4 ..) 4. εἴ ιά νοπτν 3 ΄ ΄ 

ὅ,τ᾽ ἐξελέγλωγ. Ἠος εἴε, ὃ, τε γεόγος τω ἀλήδειων ἄπεδεκνω. Ὑἱὰε Ώας ἆε τα 
ϱΠΗ]αά. Έταί, Ρτοιετρίο, Τ6ΊΗΡΗ5 οπή] γεµείας. Υ επτατεπι αιίεπα ΟπᾶΠι απτξ 
Εωχής Τους ΗΠαπι : παης ἃ ἵεπιροτε ῥαἴαπι εἀμεί ἆοςετ. Ιάαυε τεξτἐ:νπὰς Ππ- 
Ρίτης ἕεπχρης εαπι ἑ Ρύσεο {εηῇπα εµοςατο, 

ἐίτυμογ.Ἠος εὶ ἀσραλβ,ρτορτ]ὲ τῶπ1εΠ ἐπίτυμος ὃτ ἔτυμος εχροπἰ {οἱεπε ; ἆλ- 
ΦήΥε γίάετε εβ 1η 1,εα]ςί», 

παράφρασις. 

ΣἱΙαά απεεπι ἕεπαρις ἶοπ- 
σο Ρτοστεία ,Ροβετῖς ρτό 
οετῖο ἀεε]ατααϊε, υδί Ἠετ- 
εσ]ες ἁἴαιίοτυπι Απσία ἆς - 
σ]6ᾳ Εροβοτηπι Ρηποσῖας 
Ρής οῦτα]εσίτ:δς ᾳαοπιοἆο 
Ογπιρία , αήπίο 4ποαπε 
8ΏΠΟ ἀείπσερς εε]εσιαπάα, 
ἀπ. εεἰεβείτατε ΡΕ , ρτῖ- 
πήίαας γὶεεοσι]ς 1ωβαταετῖτ. 
Οπής απἴτεπι ὃ Μυΐα,ῖη Ἶος 
σέςεης 1π{ίΗτητο΄ 6εσιατηῖπε 
Ρείπιαπα {οτίτας «Ἡ εοτο- 
παπι,τεροτίαια ν]ἑοτίαρῃ- 
σί]ατα, Ρεάπτα οε]εσίταιε, ὅς 
επττοᾶ ασῖταίοπε οἱοσίαπα 
ΦΡταἀιρίίεεπ ἆο͵, ὃς σε Ῥεπε 
σεβα, σἱοτίαιίοπεπα εχ {πς- 
εεβα  οετιαπήπῖς Ρτοπιᾶ-- 

ἔπῳφ. κώλ. θ. 

΄ 4 4 1 2ξο7ο5. σο Ὁ σαφαλὲς » Ἰῶ πορ- 
σω 

ε οι Ν / “ΝΑ 
κάτεθράστΥ» οπᾶ τα πολέμκον 3 

ουσν 
5 Ἡς., . ” Ν 
αχκερνηα ελων έδυε» κά 

σπεουπα-- ά 

“ο , επιειδ᾽ ὅπως ἄρα ἔφασ ἔορ- 
ἥ 4 

παλ, 
ο Ε µ ΄ με 

Όλυμπια δὶ φεβτανγικαφθεί- 
αιά πε, 

΄ ] ΄ , 

πο ο ἡ πο -ούρι ον 2λαάχΕ σερα- 
γοΥ. 

ας 2 «) 

θέΈεοσ, αποσιὴ τε χα ἄρμκασιν 
αλωγιογ» όν ὄδξᾳ 5τέλνος: 
α΄ ος ; 

«905 γῷ καβελωΥ» 

ΏαΏζοσααπϊασοηα τας ἀειχαἈεσἆο» 

ον θεῖααι 

ἀετάφεασε. 

2ερ/ΡιγεΜιάἰλειή, 
ίσα Ργοεεάές επαγ4- 
141291 θε: ΗΠΙΑ [ρο- 
ἴμ ΡᾳΥΣίζΗ5 {ηηοία/- 

/{[εὲ, 6" φΗΜΦΕΠΠΑΕΕΙΗ 

ζμοπιοίο 1ΠΙΕΗΑβΕΕ 
εε{εὐτισαζεπηέη ΟΕ 

Ρίαάε ῥγήἼα, νᾶογα-- 
δε α{ερειοπίῤη». Ο6 
γεγὸ ΤεεΡΗ{ΕΊΣ 44εΡΗ 
εβ εογοΏατη » ΠεάμΙδς» 
Ρε((δή/ρπε ὁ' οιηὔή, 
1 σἶογία { εο){οεσπε» 

σἰογίαηο εεγζάπΗπΡΞΔ- 
πετ[ατῖο 4ρεγαβεη» {19 
]μᾶο» 

πο Ὁ σαφανὲς.)ΟΙ.ρτο σοφίωὲς δε πιθιί σε Πα] Ί ἆλὰ- 
: {1πα αἁιεξερτο {ασ ίαπε. (αφίωειαν.α -ᾱ. 2 εῶ: ὅἳ ἔὰφερῶεν ε κλωσει ὰ) Εφανέρωσεγ, ὁ-τίωίκα, τίω αῦ Φσολέμου 

΄ μ τ ο σείµας ἔνε. Αρρ]ῖσατ απτεπι Πιής Ο ἱψτηρίοτιπα 11β: 
1 εκρἠερπάα γετίτατε: αὐοὰ ἵπ Ραταρβταβ Ρατεδῖε 
μπι οὖα Ρείσηᾶ. 

΄ 

Φυρὲαν,λάρυρα ονλογόπι 618- 
εαείοπῖ, εεπροσίς οποαα 

΄ - 

Ῥοιτὸ ἆε γοςε ακρόθπα οἲ 

χα πεγταετηείόα. Αἀῑεζλιιὲ {ππαῖειῃς Ίος {υοβαπίσυπι. Ἑε ᾷς Ῥτοία 1οσματίςὸ, 
πίὼ πευταετηεικίω ἑορτέω ἀλώγων ὅπως τελεῖθειι Ἐπιέο ἐν Ἂ οι μπας ἱ-- 

ο σα ἐπαξενν Τη έτη πω νγυρει ο χαις.Ώσες 9εΠο]ια[ῖες πυμασκὠς ἀῑς 1 Ρυτας ΕκΙββῆπιο ροε(ὴς εοπβΏτυεπάυπα εἶπα 
Ριᾶεεάεπτί {εητεηεία ὅπα τα) πολέμου ὃτς,Ῥοιτὸ ἔσεισεγ,ἑορτα) σεζτα.Ώρζ. Ρτο ον 

2 οκ ' το « Ν ΄ ΄ ὃν 

ο ορτέωλφεότη, τει γικαφοείαισ 1) οτ,δς Ροξτ.ρτο γιλλοξία. 

ον σον 

3 
αλ τα 

] 

Βλ, | 



οτσσ ου: κ, 195 
τής δὴ, Άστερεα οεσαΆοπε εκ 5 αὖα ἂε ρῃ 

ἀῑκίε,πιεπείοπεπᾳ ἑαςῖε ρε παοτάσα νιάχοτητα 

αἆ Μιήαπι:α παπα Ιπεειτοραῖ» αμάήρατα Ριππαπιο
 

πια Οἰψπιρίαάς, ρήσήίαιιε Υἱ άοιοςς 

σριποπεπα αὐςξ οσπας αροξξτορΏτα 

ρείπαεης νὶςχοτῖαπα. α- ᾱ- ες δὴ 

Φλκὸ ως 
ω τρ . / { 

ὃ Μέσοι, Φε ᾷτοῦ ἔλαχέ σἔφανον πυγμζιδεδμ
ρππελασα. Ῥουτὸ ποτώιος πος εἰξ πο” 

σθατοςγεσσης»δε ὁ εομήε(πξεϊ σεβτοε:εδροπίἕαίοντ ναῖε Εὐβατμ.ες ριαροβήοσς 

Ῥοεΐεᾷ ποΏ ρτο σοπατιιπεὐς, δὲ αἲνος βαπίΒεα
πτο {ἐσπιοπεσια-ᾱ, /Γ2ήΟΠΕ ὥσπιαν 

4 (ΈΎπιοπες ΡεΥίπεης» αμα]ε ϱΏ τὸ νεος] συµβα) ἰά ποσά 7ε(εμ” 46415 ΠΟΜΗΤΕΣ 

τὶάε Ἑταίπα.Ο84].τα]ο 60Πάξ4521 

Ρο ἔλαλξ-λέίεεοπ.Γ}αἱ.ἴομ.δς Ρροξε,ρτο αερσῖ. 
αγώγιον.Ἠ ος ϱἴἴσα Ένλος ἰηασεπάυσνπσεααε 

ερη:ξαυδ ἓν δδέᾳ καὶ πα οἐμῶρος,κοὶ δὲ οἰκείας νίκης Έρλρυ»τ3 

εαν} αὐταγωγιςίω ἀφελόμβμος, ο. 

παρόφρασς. 

Όεοπης σπἰάεσι Τ1εσπι- 
οὐ) βὔας, Μιάες στίς Ατ- 
σοΐΐτεα ρτπεερς, 1πάέαπε 

Ῥτοξεδεί εχετεῖτας ας, Ώ- 

το ἵπ τοθιταάἴπεπῃ εχτεη- 

{ο Εαῑε Ρτσβατήπανας,αποά 
οπιηῖαση οςἱεσιπιὸ ρεάτους 

ἀεεπττεπάο εππεπίας «εἴε. 

{ατα νετὸ ρτα ασ ύππιας 

ξαϊτἙςπεπιας, απῖ τε ορΏ- 

σιὸ σεῖτα,τ εσεατα Αιεαᾧκς 
ντδεπι, ραττῖααι Ώσαπα τ]α- 
βτίοτετα τοά ἁτάτς Ὦ) οτγεἶας 

απτεπι Ταγπελίας, ποποτξ 
Ρασίατα εἴε αἀεβτας ς δς 

αβαάτίασο εασχά, 

οὔδιονῷ.(Οατδίοβας ρΏπποσασα Ογπιριοπίκατησιναμὰ
 

φοφὴγ. Χὠλ.5. 

[ο ο 

ού δον μδὸ ἀθίευσε ἔνδντο- 

ον : 
Ν ρ ϱυ ς 

Φοοσί εχώή πας ο Ααά- 

με 
ας ον εν : 

Οἰωνός. ᾗκεν Ὦ ιδέα 

14 
νὰ ΄ ετεκ 4 

ερατον ἑλαμωγοο Ὁ παλ, 

.5-- 

΄ } 

«αυγών Έλθμος Τεγέα}. 

Δόρυκλος Ὦ τελος 
.ω / , 

σπυγμᾶς. φέρε, Τέρωωδὰ γαίωΥ π9- 

. κ ΄ 
ἓ ἵσσοσ ὃ τετθασὴ, 

3 ο: .. ΄ 

ῃ Ἡας νετρα ΟΗΗΗΦ1Ρ ΠΕΥΗΡ. λάχε.Νερ].ααρηι. 

ἀεσ]αταπά ας εΏ οςμς οῦ
 πγρειρα- 

;ὁκ αἩ ἀγῶνος «λοόμᾶμον αχφύχι- 

αετέφεασες. 

Φεαάνο ἠμἰάςηεμγε- 

ἁπεμά μὲ εκ Σε/ὸ ῥζά- 

Ειησγζηις Πε Ρεάι- 

Ὅμο εγγεης ᾖέωρ 11- 

εγ/ΗΠῇ ΟΕΦΏΗΝ. Ῥεπε- 

γά: γε ἐς ΜΙ4ε2 

εχετοῖεκα ἀπεεηδ. 147 

ἅααμσεί Ημβταην Ἐ- 

εὗειπης Τεσεαη. Ώού}- 

εἶιεε νετὸ ἤπεπι ρής- 

{αι γεροτεσέ. Τι- 

έῇά Ίπεοίεης ὗγ- 

ῥεῦι» Οµ1η ες 141 ΕΠΣ 

ο άθ4ο, 

τεσεας Ιπ(μευεῖς αὉ Ἠεί- 

εα]ς ταᾶϊς νὶσεταηε,ᾶζ εοτοπαεὶ {πηέ.δες αμεεπι [απε νέτοίες» απ {εκ ἁπετας 

εεττοπήσαπα {ρεείεδις εἰατπεταηε. Ῥπίπιας τεξς 
ο : : : : 

Μάιάεα ντὈῖς Ατροβζα ρτίπεερδ»ααὰ {πρεταιίε εως 
πεις Όεοπσις 1εγπιπή πας, 

[1. «άδον αμοά Ταϊαῖς ο7- 

σἱεμίωήη νἀῑδχαπα Υτ νοῖπης ὧπο } εάσεως: αὸὰ Ηετοι]ες εο {ρατῖο εοπεᾶο νΏοθ 

ωστε ο ο .. - : . Ξ . 5 -ᾱ- 

ἐριτῖεα «οπ/Ἡεοσίε, {άσαε {ραθίαπι {πῖς ρεάΐρας πιείευς βε,αιοά Ρ
Ιµς ροίἵεᾶ αε 

εὐστεθαπε,εείεαις 1ά Ιοπβυπα ρεάες ἀπεεητος. Ωποά {ραΏ παπι εὖπ
α αἶής» αα 

εσεϊἀξρεάϊίοιις «οπβαΡαητ,εἴεε ]οπσίηςμίπο Ῥγιμας 

σε]αῖς Ποπαιαϊρης ταπτὸ ΕήΠε Ρτοεετίοτεπι,αυαΩτὸ 

Ῥες Οτασίαπα [αρέτατεει ὀρίσευσεν, περ]. αμ σπι.ρτο φεέδευσεη 
ποπ ππεττὶ αΗ/{α Ρ{Ο σος. 

ἐωθώσορον ος εξ κατ ὀνθεῖαν εἰς μῆκος τεταμΔρ οὗ : ἀκα μπες. 

αἲς Ἰοᾳϊτατ,αἆ δις ἀλβετοπτίασι απὶ Βερας κ’ 
νο 

χαμπίω. 

οἵας «οἶ]εβῖξ» Ἠετεαίετα 

Ῥ]βραπα Ώαάκαπα τεἶαια 

Ἰάσυε πιεττὶ εαυία» ὃς 

ἵεασαε ἆε ευτία ἀευχεμ- 

ςισηἡῖςαε εἴἶααι εὐτσί- 

Ἑςσ Ἡ 

ΙΙ ΡΝΑΑ 



ο ο ΕΝ ος 
ασια πος {η τοᾶχασα Ιοπρϊειάίπεαα βΗΠε ρχοτεηίσαι, Εξ αὔεεπα ος γοσαδιι-- 

Ίωπα δε ροξυσα1η» δε Ῥιπόστίουπι μα χαπα ες ἐνδὺ ὃς τείχω. 

ὄκεν ἢ ος εβ ἦλδε ὁ' ὂν Μιδέα ἡγεμὼν ὢν ορατια;.Ηὶς {ππαρία πποτᾶρµοσα ἀπὸ 

πῶν σοιωίων ἀῑείεις ἐλαωύω. (ατετύπαπιοπες 9εποαίζες Ῥιπάατιαι Ἠμης ἆς- 

εἶοτατε νἱέχοσειη {Ώ ρήίπια Οἰγαιρίοτυπη Ι(μτααοπε,α μα {απι ατα ρεται γ]τ]]σαν 

Φιατεπι. Νοπηυ]ζος γετὸ ἀϊςετε εὔπῃ αὮ Πἱρροςοοπτἰώσρυςςοὔπι επει, πηβς 

Ρτολρίαπη. : 
ὁ Ἀπίλα. Ἠος εί ὁᾖ' Έχεις. πάλη ῥείσευσε δοζάζων τέγεαν. Φεεμπάις ν]έζος Ἑ- 

εἶειηὰς Ιηάα ν]ῶς, Έμ11ς νιάχοτία Ῥραττιᾶ ρἱοτίοία ΠΗε: ουσία αυ πα γ]όχοτες- 

Ρτοεἱαπιάθαπτμοραξτία πιεηεῖο Πεβαε.ΕΕ αυτεπι Τοσες.Ατοσάΐα ντὸς.ΐομηε 

αὖ Ίος Εελοπιο Ρετεπάρεπα Ἠγ σαι αμπη {η Ῥε]οροππείηπι ἀείερπάετετ, 

Δόρυκλος΄ Ἀ, Γετεῖνς γ]έτος Ὦ οτγοία5 αιί Ρυρί]ατα {πρεταυῖε : Υδι πυγµα; Ὀοτ. 

Ρίο συγµες ὃς φέρε. ρτο ἕφερε, (ατετὴπα. Τεϊς]πῖης τέλος πυγµας φέεε εκροπῖε 

ἤρατο τὸ κράτος τῆς πυγμῦε. Ἠοε εξ τὸ ὦ τῇ πυγμ}Πκίω » τίάσα ρΗςµα- 

Σ/ρ γερογΣαΜΙΣ. Ἀτεείς τέλος εχροΠῖε ἀξίωμα ἁἰσηίχᾳγεῖη δὲ ΒΟΟΤΕΠΕ. Α]ὰς Ώες 

Ρήτα[ς τέλος φέρε αριά ΑΠῑζοτε]άα Ῥοήε,είί αἰάλωμα δαπωῷ; ρρη/ ο βππε- 
76 ΓΗβΕΗς πωγε. 
ὦ ἵσποια ὃ. Ἠος εβ τεβρίππω,μμάτίσδ.ΤΓ Ιχὶς απτεπα ἵσσοισ Ρροξτ.δε Ίοη- Ρτο. 

ἔπσα,.Εϊ Πε πιεπείο αματεῖ γὶδτοτίς, αά εἄστα αμαάτήηρο Ετεπιαὲ τετι σετ, 

Πσιε ροίξςα γοξατως Ηα ἠπούμυς. η 

- - 9 Ἡ 
ππράφρασιςο ἄσπορ. κῶλ, Ἡ- μετάφεαστέο- 

. τα Ες. .- ο. : νεος 

ο αο ος πι ἱπβ. ὤπο Μαντηέαι σὰμὶ Αλιῤῥο- εχ Μαηείπεα ΠςΠΗΠΕ « : ς 5 : νεα 
σαΐα, ΠαἰττΏοι ἴᾳς Μαπτί ο. : ομως 

Ώετας. Ρ ἱντα[εος απτε 14011- ση ὥδσεως 0 σάς 

Ιθίκοραπα ατθαῖς. Ἐπίσεας ὄσο ον λασε σεσ” ΡΛΣΑ0Υ “ταις {ω- 

γετὸ.ἁπειπι ἱριάευτη, ταᾶ-  θδοςς 2 β6. 1οησε αΗσετη Ε- 
. - κα. ιἃ ΄ . Ξ 

Ώα τοῖαεππα ὃς εἴτεαπιααί, Γάκος ὅὶ Έγιχει" ἐδικε πε- 46616 1164/15 6 α- 

Ὃλρος οι ραἆρπε εβε;.περ κοΙΡΑΠΗ Εἰγεβ ΤΟΑΣ4 
γΏσε 106ΙΟΓΕΠΙ ααἰζαπι στη ο ΄ εσια 3 5 

ες. ρα χαγλώσας οπολπας . μάρκα ἃ ο 

πιασπαηι αεε]αππατοπξ εκ- .. ος 5 {ρα μμ”. 
εἰκληῖς , δὲ αἀπήτα ήσαν ο ά τρυβου 270 11/1 εὔηεαξ 

{1 Ρερεσῖτ. Ὃπυπι ου1εΠ} θεος ἀάγαγ. ΄ασπ: γερετώσιά με 

Ίας ρείασετεπτας εειταπαά”.. «2. ο ἕσσεεον ἔφλεξεν ὀνώπισος [γα ρΗ/ γα ρε” - 

πα. Ρα Ίσπα [ητρεηεῖς σελαζας ἔρατὸν φάος, δι {εις αἴπα δί/ε {ΙΠΣ.. 
οσπ]ής Εοτπιοίας απιαδίἩ : 
{ιο ἱμππε (επιρας γε[ρεσιπ ση, οσα] οὈίζσταπι Παβταατε, 

ἸΜωντυέα:. Μαπείπεα Ασεβάϊα εἰιήτας 1η εαεαίοσο πα πίτα Ἡοσαετὶ. οἳ Τσ 

εἶλου , }) Μαντηξίω Ἐνέμοντο. 
σὰμὲ Ἀλιῤῥοδου, Ἠμίις Ρῃταίεος γατῖα οϐ ]εδεο ἱα 5εἶο]ής, ΑΙ πιειρεακώΣ {π- 

πας ῥτο εοτρι5 Ηα Πτλλοταήαος εβ Ηα Πτεουλίας:α]α σύµα δὲ Ώος.σάμαε 
ἀάθπα ας σώµα:ομα ΠσπΙΠεβίίοπε [ας ε[ὶ Ῥ]πεασοβης ἵπ ἨἩοπιος! νῖτα,δελοβαέτες 

ἁπτοτριετατας σῦμα, σεμαον κεὺ ὄδέα Αλμα Ἠος εΒὶ ηβεπά » ὁ πονᾶ 

μα. 



οι σι ε κ ος ορ 
Ἡαογεδης. ΑΙή Ἔάμερετ αροΏτορπεα αἆ θεα Ἠοϊμτουή Β[ίμηι. α. ᾱ-. 

γιος φμαάγὶσὰ δετηρ Ἡαγγλοσδή ῥίε: αποπῖαπι Ὀἱρβά]α5 Ροξτα Τμείοιάος. 

. απτ]ιος τεξεσε Φεπιαπα απεπάαπα ΡΏπωυσα εωστα Ο]γπυρία γιο ε,αής γετοῖς ους” 

εἴεαπεις ἵπ Φοβιο[ής.τεέήας ὃ πώλες ως ὁ Μαντνεις Ἐήμος , ὃς αεἍτος αμα ἔλασε παρ 

Αλφειῥ.Οπο Πε νι γηἱραῖα ἱπτετρτεζαξῖο Ες Ποῦεαε»ση ΤΗ ΒαἴηγΡοσβή δε
ηρΝ 1-- 

ἀερίατα αρυά θεπομαβίεπ, εκ αἰο Ροβίοσᾶ εἰἰουμῖε {πε {α15. Αάάαπι ταηεηπι-- 

πιοὰὸ Ατεεή {επεεπείαπα» επί οπεπεῖος Ε: εἴ]ὲιεκροπίε Πε βςρΗπεΗαέ Υβοσβή »- 

αποπίαπι απί αααἀςίᾳῖ», «ετεαθαητ, ἀερ]έϊα 1η εαπίς δε ομαἀτίρῖς μαρεραπε ἴμα 

Ἰηβσπία αιάθυς αρποίσετεπεησ, Ομᾶ ἱπεεερσείαιίο» { Πος1η π1Οζε Επετῖς, εβ. 

ΒαιρΠεβταχα. 
5, ΄- - . . ε ο ο 5 : ὄθς 

κουτ δεάζωρ, Ἠος εἴε ὁ 3 ὀράξωρ ὀπὶ σκοπὸν ΕΕ το ΥΠΟ: τς Ῥτούμάς 

Ευσόχως ἠλόνπσε. Ω μἴπει γ]έος Ἰαςμ]ο .ἔλασ πεβ]-αμβπι το ἡλασα ο. 
τῶεπιατε ἐλούγω., νο 

εἰάκος Ώος. ΡΟ μζκονιγεὶ {ραιάϊτητ ΡΙΣΡοΠε. εἴει νε] -αἀπευρ]α τος Ῥίομα» 

προ. ᾳ-ᾱ. µακ 6ο οἳ Ἐγικεὺς ἐφέσκευσε τῷ λιβόνῳ πέρα. Ῥεσίις έτ
ος ὤ[ζο: ἀεπαίτατ' 

ἁῑ[ζῳ λίδος ςΕγγύλος» ὃν χειειζόμδρω ἔβῥισίου οἱ χιμναζόρδμο: Ιρῷ ΤΟΣΗΗ4Η5. ζμεΏε 

Γὔγαχυγες πι 1η ζοησήη ῥγού εἱεύαηΣΙΜάεησες. σόλο» γετὸ πιαία εσας Έεστεα: Ὑε. 

{οευπάο Ἰ]]σά. Ἐπβαεδίας ἀθεησιής. δεά ΠΠ. κ. ες ας εείσπα πιεξα]]15, δζ σραι-- 

θρειδὰς ἕώ σύλος. ὄΐσκοι Λά5301. Ἐτ Οάγα: θ. αἴτ ἆῑεις αλὰς αιἰάεπα εχ {επο Πεδαι». 

απαῖς ἵπ Τα ἆς ΕΞ σόλος: γε] εκ Πσποςοστὲ εείαπῃ εκ ατε δε Ἱαρίάς, Ἠα{ςς την 

Ῥοείραπα βΗβς παεπιοσας Ῥανήαπίας ἵη (οἱπεβίας!». 

'ΓΟ χεῖεα. κυκλάσας Ἠος εἰ περιέἑα. Ἐιτ Πε Ῥτοία Ιοαυετῖς.. 

εθιξρέ ας») σαντα τῇ βολῇ παρελδῶ). ε{οτϊδίεως τοιαξίοςε, ἁλίςί 1π αξ-- 

ἱουγεαρυά Ῥτορειίππα 

Μ1β16 ημης ἆῑ/σι ῥοπά η» 19 οὖδε γοζαΣ.. 
Ίεεπι εεῖαπι οΏεπάϊσμτ/ρµατα χα γ]έτα {εορυσα επίθα ραπ πα τεβοτα {οἵ-- 

Έμπη: γε δὲ 1Ώ ίς Ἡοππετί Π.ψ. | 

Τὸ πείτο αὖτ Εριψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας» 

Χειρὸε ἀπὸ ειβαρὺς » }ὶ ὀῤῥβαλε σύµατα πάντα, 

θιπῦίς εετίαπεπ Άσδες Οάγᾶ. 6. νοι Υ]γβες ΠπρειαεῬ]μαατεηίες. Ώε λος 

1εἴαπας ἵω Αποζματβάε,δε Οµαἱά,τ. ΜεεατποτρΗ. ὨὈ κι οπξεπα Βῖς, πέρῳ παε-- 

τοπγπαςἑπατετία Ῥτο ξοτηα. 

-Ά) συμμαχία Ώος εἰῖ }) ταῖς παρεσῶσι συμµεέχοις Έκπληξη ὀκέησε. 9Ιε δε {οςᾖς αἀπιὶ- 

ο Ἔρεςς 
1επτοί 

ταΏϊοπί Ῥοΐγρατες Π]. .νετ.347. αυμπι ἁμίεο ἐρίαπι Αἴάσεπι {αρεταμ!ε, [η {εχ-- 
3 ὃς . δν ο 5 3 

τοςοἱο]εσιπε ποπππ]]ή παρέθηξε ἃ «σαραθήγω. το παρακινῶ», τὸ πάρορμῷ» τὸ αδεείρω. 

5εἆ πιεττηση πος ροτεβ εαπι ἱοδίοπεπα {εττειγπάε πἰάαπι {ετῖοηβε παραίδυέε:: 
ἃ παραιθέωο-αυοά Πῖς {μπαὶ ροτεΏ ρτο παροκηώ ει Ππαρ] ρω κευΕ Ἡ, 29Α1Ρ.Α-- 
ΡοΗ. Κβοάή 

Λαΐφια πώτ Ἔήγαξε παραιέέας στερύγεοσ. 
γείᾳ οΊήη1α ΦαΗἱΣ2εά ΊΟΠΕΗΣ {16 αἰδ. 

Ὄε ἎῬος γεσρο ἀῑσέπάϊ σεις εεὶε Ῥνταιτ, 
εν ο) ἕστερον Ἐφλεξε. Ῥεστιπεβ Ῥτο ἕασερον ο Φέολεξε, 1ά εξ ἀδέλαμψε. ὃζ μιά 
ἔσερρλιάϊςϊο Τεἰς[1πῇ] Πμπςπόμαι αἁμειρ]αμτετ Ρίο κ τόν) θεα δὰς φλέγαρ 

11 

νο 
ων 
ἥ 
Νο, 



τοῦ ΠΡΙΝΡΑΣΤ 
{ωπποτΗς ἀμεπιβάτως ρτο αγάεγε, 

{οτιατο {ος {επί 

Ἠος εβ {μέεγε. Ἡ εἶ { ἕσταρον Ίηπηας Ῥτο γείρες. 

εἶπο εοπιροτε»δε ποζτισηίς τοπεΏσί5, ἕσπερον φλέγευ ΕΧΡΟΠες γερεγΗηι Ἠἱμγαγο, 

ἵττοσιε πἹοᾷο Ρτοροβεο {επιογε ροτος ος 

σελαία:.Ώος.Ρτο σελέώνε.Ω11ᾷ εὔωπαι Ἡ.ε-ἐνόφδαλµος αρρε[ίατισ, απ]α ρ]επ]μπῖο, 
σιο ρω(επερηῖσια ε[ε Τ,απα,ἔαεταπε {πβής υἩ Ἰμά1.ἐρατον φάος απεαδΗ]ε {ήπεη: απ]α 

ποάυκπα Πας Εαςίς ἵακ εβ Ιαςᾶ ας Ποππϊπίδυς, αίρει» Ίτα ἀξποτες ἔεπερτα πι. 

πα ἵησταςς, ἀῑ[ρεΙαπεας.Οατετήπι Εί5 οοπε]αώε ΟΙγπφρίαάεπι ρήπιαπι αἳ 

Ηοτευ]ε οεἱεβίαίαπα, 

Ξ πυράφρασι». 

Τοπι τετὸ απαπα αἆ ἵπεσα- 
ἆας εραἷας νείρετὶ τεπτυπα 
εἴει, Ἱπιέτααε εαηαπάστη, 
εατπιεῃ ν]άοτίς επεοπ]α{]- 
επι ρτο πποτε εΆπετετΏς, ἆς- 
Ίαθταπι οπιπε «αΠΤΗ Ρετ[ο- 
Ώαδατ. Οατοτᾶπι πος εἴἶατα 
Ώππο ρτί[επσι 1ζαπι πποτεπι 
νίᾶοτεςΡοβῖ εετίἍπιεὈ Ίω «ὔ- 

υἴπῖο «απεβάξ., ἴαπι ἃ ρηης]- 

{ο νάτατασι {εσαατῖ, Υ1έεο- 

τια]επι Ὦγπαπυση, 6ο ἃ νιβοτία 
τοσα {αρετρος τοάάτε,εοσπο- 

παίπατάπα, 1ῃ πασΏῦς νἰέχοτίς 

εληεπαᾶς.Οαπεσηᾶς εεῖαπι [ο- 

αεπιτοπίεσυπση Γτερίτας ἴπ 
αὔτε εχεϊταητεσα, Ισπεύππα πε 

εείσαι πιααᾶ εοπῖοσαπεηῖετη, 

«ἰάεῖιεει εοτα{επι Εαίπλεπ 
αποἀ Ιαουίατης αποῦες σια 

ἔπωδ. κὀλ. θ. 

ἀείδετο δὲ πο Τένος τῷ- 

υ ’ - ΄ 

σ Δαλίας ὃ Ἐγκώμιον ἀμθὶ ῥὸ- 
πο. 

ας ο εκ , οφ ν 

αλχαὶς Ὦ) Ώδοτεραις ἔπορδνοι και 

γωὼ 
΄ ας ΄ 

ἐπωγυμίαν χάεὺ γίκας αγερὼ- 

ο) 
, . ’ 

κελαδησομεδα, βεογτα»,}ὶ) πυοπα- 
λαμον έλος 

ον ος ΄ ΄ 3 - α 

ὀρΏκτυωσ Διοςγ } ὁ απωτ 

χράτά 
3/, ἃ 3 / 

αἰθώνα κεραυγον ἄρηρςτα. 

χλιδῶσι ὃ µολπα «φὺς χόλα- 

ο οά 
΄ ’ 

αὐπαάξ μελέωγ. 

εετοφρασς. 

Ῥετ/οηαδας ΑµΛΕΠΕ 

Σο ἀεηύγμπι {μ- - 

επ” εηµίμής ἰσμάα- 
20Υ10 14. Ιπ1]α ΗΕ 
Ρ/οτα [εζπεχει ὄνπο 
σ7α213 Ἠγπιπϊ εὐςηό- 

116 ΤΙ οτί (1ρεύᾳ 
«ΩΙΠεΠΗ » ΕΟΠΙΕΤΗ Ον 
{617 ΡΥΟΖεΠάεη5 Σέ- 

ζω ΑΟΥΥΙΟΠΗ 1ος 
1 οηΜΡοσεησία αἲ- 

ἄεας [171οἨ αρηᾶ» 
Ῥεύείοία απγεῖη Πθ-. 

14112 ε1γΤΗΗΠΗΙΕ 4ὖ 
1η οεΓΗΥΤΕΙ: 

- . .. . - - - . .΄ 

Ροτεησία νῶτης. Ῥοιτὸ αἆ ἄδίατι αεςοπιποάαδίτας ἁπίεῖς απτίδας ποβτα πιποάσ]αξο ϱ1Σ- 

πάσης 

ἀείδετο Ὁ. Ἠοε ει ὁὃ γαὺρ ὅλος πεειχῖτο τοῖς ὅμως ὦν αΦδείαις ἐυωχίας κε Ἡ 
μὲ: : - ς ος πε. - 

γόμο 3 Εν κωμιας1κοῦ. Οβεπάϊἰς απῖἁ ροταδεῖς οετταπαϊπῖοας βετί {οἶετος εὖπι ἃ ἩΙ- 

Δοήδιςεσαι ἀτε[σπο εσστ:ζοπεοῃαβαητ πἰππίσυπη οτΊῃες., ὃς νἱάχοτιπι αἷ- 

απί Ιαμὰςς βεοἰπεαητ, {19 γείρεῖαπι. Αεΐδεδαι αποά ρτορτὶὸ βρωϊβσαϊ οΜὲ, 6” 
{, Εὶς ροξεῖς» Πιςεπει ἔ ον, οαες ο” 

ἠρύταγ{» Ῥ 8 εχροβευπι Ῥτο σπεθεμχε ὢτα 5 εκροπίτιιΓ ρετ/οπατέ-Ώ. 
. 3 κ Ε ὁ 

κώμνε 1ὰ εξ ἐγκωµιάσκονε δὲ ἐγκωμίων µελέων Οὰ.2. Οἰγπιρ. τρέπο Ώος 
μον: Ἱεχ εταῖ εὰ πιο εὔπεπάϊ υιόξοταπα Ἰαμάος 1 εοπιύυή, ασ 69 

εξ νο” 
ἶοεο 

εεἰερτασετεατ, νίὰε βτορῃ... { η ας τὸ 3) κύκλω πέδον Έθηκε εδρσν λυσή- 
3 ο. .Δ ΄ . κ, : Ξ ἃ 

αχαν ὃ Όδοτεως, Ηαέϊεπης χτες Ἠετει]]ς ἀῑσισ[ας, ππε τεᾶῖε αἆ 1π- 

Εαιεσα Αθεβάμπι εποοππίση. Τηϊείο εείΐατας {6 Ρεήΐσος παοσε5 (οαπυτάσμαι 

η ρισ{επεῖα: γιόχοσεια πἰπαίσαπα ρεταξὲο οειταπηίης «εΙερτατασωσα «ντ αμεσὰ 11 

Τ 



οτ υΝν ο Εξ κ. 199 

{προσϊοσίρα5; Τουεπα ουἰ (αετὶ εκαπὲ Πί ἵμάί ἵάρήπής Ώγωιπο εεεῖπῖς: 1άεπα ὃς 

Εὶς {ε 6αάτασι τείατας. 

Ὅτος ἀπωνυμίαν πάρω. γίκαφ. Ἠί ἱπτελΗρίο νε γε ἵπεετρτες» ὃ ὀπιήκιο ἔμρογ. 

εοπίσα πια βπιοάἱ Ώγπιπις ἀπιήκιος εἴε ἐπώνυμος ὃὶ ἥκνε: «ο6Ώοπιεν Ῥαῦες ἃ 

νοςαὺι]ο γίκηΆος εξ γιᾶοτιᾳ. Τάπα εεῖαπα Ίάεπι Ώγποπιι5 χάρις αρρειίαξης, απία 

οϐ νε]ιεῖ ππωης δε πιετεες αμασα ΨΙοχοι Ροξ(α σταἰΠςατατ. γίκα, Ὥοτ. ρτο 

ἡίκης. Ναξτοια ἀῑείτις ἀγέρωρος πιετοηψτηϊοὲ ,αμία Ππρείρος ὃς Ρετα]απέος {- 

οἷε » Ἐπωνύμιος Ροξτ. δι Ῥϊωάατ. γοα ΡΙΟ «οἵηπι. ἐπώνυμος. εκ ἀπὶ ὃς Αεοὶ. 

ἔνυμα ροξε. δε 1οἨ. ὄνυμα, Ροίτεα Ώος. πηζᾶ(Ο 5. 1η 2 ὠνμα. ΥηΠὰάς ΠΟΠΙΕΠ 

αἀτεόξ.ἔπωγυμως. 

βεοντ. Τοπία ὃς {απιεη Τουἱ5) {πππε ΡίΌ 1ρίο Ειπήπαπις ὃς το- 

παπες. Ὅου. ἀϊάυπι ρτο «οπαπα. βορά). Ἐσίπιεη Απζετη σπεειφρασικῶς αβΡε]- 

Ίατ βέλος πυρπάκαµο). Ώος οΏ, γεἰ η ἰσηεμς Φ1οά ΠΑΜΕ γΙῤγάΣΗΥ. α.ἀ, βέλος συ” 

Τάο-. Ο4ᾳ ἴδια. Όαπα. Ηοτᾶς. Ἱαρίεες ἀῑείτις 

742εΊΕ6. 

Ῥέκσετα {γαρ 116415 Α7έΕ5. 

ὃς Ου. Μείαπα.2. 

Ου) {στα εεγγιῥΗ1 11ΕΗΙΣΗΥ Τσ πα Μεκέά. 

δε βαριά Δείοαγ]π Ῥτοπαετ. 
Ζΐωος ἄλευπνον βέλος 

Κατοβάτης χεραυγὸς ὀκπγέων θλόγα. 

Ῥοτότεβς Ηε/[γεβίο πυεσαλάµες γοςᾶραπί φαβος ὁν οα][άσε.τὸν ολὰ τάχοις τὴ ρ-. 

χανᾶδεα Φάωαμδόκε,ὸ Τόνυ ποικίλης τὸ ος. το 

ἐρομπύσν. Ἐρίτπετοη Τους ὀεσίκτυπος Ῥοξς. δὲ Ῥιμάας, ρτορτῖὸ Ππαϊῆσαξ» 

ἁγερίσατη εκείξας. Έοσπιαξας ὰ πήητο Αεο. ὄρσω, νετΏί ὄρω» δὲ κπύπος, [{γερίζηδ. 

Αιὸς τόπος Ρεηρῃταβίςὲ γοεατιας βερυτὴ γηὰς αραιά Ἠοππετυπα Πηρίτες κτωπεῖν 

αὐτὶ οἳ βεεντὰν λέγχπα Ἐνβατβίο. επ 

ὁν ἅπωτι κράτε, Έος εξε ὁπὶ πάση εέα οἩ χρώτας ἄῑσό ἡρμοσμένον. [ευ ᾧ Ζεὺς 

εώδες σαλάμη βαλλόμλνου. 

3 

φεῦτωι εἲς ἅπασω χεέαν. ΟποπείεµπαὈς 1π γ{ηπα τειοζαῖ {παπι Ῥοτεβεαπι,ας- 

εοπωποάατηπι αἆ Ἆος εβ τεἶηπα εἴης ἴσπειπη» αμοά αρρε]]αςτ αωγα κοραυγόν» 

δε Ἠεβοδης αἰδαλόωτα, Ἐάὶ αῤνρέτα Ῥατῖ. ΡΤΦ:, πε. ἄρηρα, ΦΗπαῖσως αὐηρὼς Ίος 

Ίοεο Ῥσο Σεμοσμᾶῤος» αῤμέσρος» αὀμύζωγ. 
Γχλιδῶσα δὲ Ἠος εβ «αεὺς ἀθλὲς ο ἀπωτήσι ἑναβρωνομλό μολπὴ τῶν µελῶνο 

Οαπὰς, ὁ ὁ' ὄμνος ἡδέως ὁ ἀβεῶς µετ ἀνλῶν ῥιθήσιτω, Απιεα ἄπτεπι οβεπάιπιας 
εατανΠᾶ ποβεί -Γοξτα ποπ {οἶδπι αά ἵγταπι {ει εγιβατατα » {θά ετίαπι αἆ 
εἴθῖαπι ςαηϊ {οἶῖτα. Ὁ οτῖσα {Πε µολπα ΡΙΟ μολσὴ, ὃτ αφπάξει ρτο αὐπάσει, Ειτασ]φ 

γετθί αὐπάω. Τη γοςε χάλαμον πιετοπγταῖα εἰξ πηᾶτετία: το ἔοσπιᾶ.. 

παράφρασει εροφὴ 6. κώλ. {. μετόφεκσε» 

α.ς νὰ ο οτε τδι ει πὶ παρ ἐυχλέΔίρα άρμῥ -μά αρμά ΦογέαηΣ 
ε ἔοης εε]εὺσίς, 1π [ᾳ- τν φαήηι ο ΦΗΗ ομσο αίάεΠὰ 

ΜΑ 

ΤΙ ΜΕ κ οωώ ο πο μας ) 



20 ο 

εεπι εάλάΙ, Αα]εὸ -ροβαπααι 
ες ρτοπή(εσαπι Ασεβάαπιο. 

ςεά ετῖ ἁϊαίοπεπι ἱόπφατα 

ρα[α ἄτπιεα Ρτοπα/πο: [εεὰς 

Ἕαπιση εχΗἰρίτασι εποοπ]απα 

πιοι ἀεὈοτ ταῖς εί[ε σταταπη- 

Ο πεπιαάπιοἆσπι εηίπῃ πας 

εκ ἱεσίίπια γχοτεῖῃ {επεέεᾶ- 

το τατὰὲ σεπιτῖς, αππα Ίαπι 

Ραῖες Ἱπεῖρίε τερᾶκταίοετε, 

Φατεταπν απίπιάσι ΄απιοτε 

ππασ!ς ἵπβαπιπιαε, αυ] ποἩ 

ίταπι,σταὔΏπισαν πἰα]οπιίπας ετῖτ εδ Ασεῄάαπηε, 

ΡΙΝΡΟΑΕΙΊ 
ἀλλ ὧς τε πώς ἓξ ἀλόχε 

πατθὶ 
σποβεινὸς 2 ὕκογτι γεότατ 

τὸ πάλι’ ἤδη" μάλα δέ τοι Ψερ- 
ιαϊνά Φιλόγασι Υό0Υ’ 
ἐπεὶ ᾳλΏτος ἐὁ λα- 
2ῶΥ ποιωα ἔπαμτο ὦλλό- 

πΕΙΟΥ 
Απάσκουτι ουγερώτατο». 

Ρὸ ερήηβογε ο. αν 
415.504 ῥ1οπιαήηπα-- 
ἆμ ᾖέ εκ Ύχονε 
ΡΑΣ: απαθή γε- 

Ἠ1εηεί αά 11εΆέΕεΠε 
Τ4Υ/Η:γΑ/ὲ ἄμΕ1ή- 
ερπᾶΣέ αἴπογε ΗΕ ΡΕΤΣ 
(ζμοπαήη ἁμισεα [οΥ- 
Ενα η έπ ἆ[σί-- 

Εμ ΑΠἱεΜΤΠΟΥΙΕΗΣΗ {άητ δάἱο/βμμα. 

6πς ρτορτίο Ἠετεάς {ε πιοβῖταξαπ {ρετατ. ςὶς δε]ιοςταεαπι επεοπηίαπα » Πσὲς {ετιᾶς εχᾗν]- 

χἰςσί5,α πο σα Ἠστης εἶαπῃ Ροβεσῖς οοπιπιεπάατησ,Ετ ντ ἀῑπ]τῖ. 

πὰ παρ. Ἠας εὔπι [αρετίοῦ δες εομΣ 

ΣΙΠα τεβίς γκχοτε 

Έτῃς ΏΊτεσης 30 Ἡοτατῖο ἀῑότας Ῥπηάατυς 2. Οὰ.Ι.3. (ασπι. 

αν Δ ϕ ε / ΄ ο κ. 

ο πολάρ ομολογία, ΧΕΡΥΟΥ 9 ΤΗ οὗ 

επεοπα(ἤουπα Ασε[ιάαπιο «εσἰΠ! 

115 τὰ Ὠῖς Ῥτο Πιπάτίπο ἆ 

σ 
3 

Πε πιυ]εο Ρο ΡτοπήΠ] 

αυἷα ποῃ [πε Ιαμάϊτη ΡσΦςοΠΙΟ πιο 

τεπε: ες ἀεε]αταπάα {πως ὅπγα ελ 

δόξῳ Δίρχη ἐφαύησω. Ουίδης πημίς 1ο οΙΠΙΘΠ: 

ΟΠΕΙΏ εξροτε. Ατάζα- 

{αήτης; δεἐυκλέί Ῥετ {ΨΠΕΟΡΕΒ Ρτο ὀυκλέεᾶ γε] ὂν- 

λε νε ἵα Πηρετίοείθιις µορθα) ὀνχλέα, ΡΙΟ ἐυκλέτα, Υοἱ Έυκλεα. 

Ἀέρα, Όος. Ῥτο Δίκη. Ώάες ἔοῃς ΤΠεραπς α Ώ]τες 1 γπεεῖ Τβερ- 

- Μ]εα ΡΙΥΕΡΗΠΗ {εμΑΣ 4Η7Α εγεΡΜΙΗ. 

φαίω 1.ΡετΏρ]ατ.περ][-αμς1.δς Αεο].ργο ἔφαῤησα», 

ἀλλ ὧς τε. Έα βλα ναι 
Δ 

:εστερία εοπιρατβήος ππολΙς πιὸσο[Πεπαια] εείασα ς 

ΔΝ 

Θεινός ἐς απο 

Ἔδιο ἁῑεααίμς, 

Εἰόέλα δέτοι Πος εερίλω «εσοι Ἐξάσθει κοὺ διεγείρει} γοωῷ ἄντε ΦΕ)/ΦΙλΟΦ οεσυώίω.
1)Οἵ. 

φιλότατ Ῥτο εοπηπ:φελόηπηλιος εἲὶ φιλία. 
Επι) αλτποε. Ἑατίο εως Ε]ας πιοτῖςπεὶ {σπὶ Πε Ἰηουιάης., ρετίεα ὰ ΕΟΝ” 

ἤ Ξ ο α, ο. ο. ο) 3 ΄ ἃ 5 η 

εἴαίο: ἐπειόν ο λυση δη λυπηβτωτόν 6δη ἀπτοθγήσκουτ χωεῖς δ)αθοχ5 σοισύκο)- 
5 3 / Χ.5 ΄ ΄ ο 

σος λείτουτ ἄωτογ Αλλοσείῳ 1) Ἐπεισωμτῳ Κληέρέµω. Δρρεῖ]αϊ ποιμένα 61Η ρτοι 

Δνοτίω ἀῑςας. ὁγάσεουτι ΤὮ οἱ. ΡΙΟ Ὀνήσκονπ. Ἰεδλὸ αικεπι οὈ/εσιιας επι 

1 1 ἴ Γ] - Ε -- λ  - 
Ὃ ο τν : να 

ῬοττδίἩ Ἰεκίεο Ῥήπάασίεο, Ροέταπα Πδυπατ κατ ὀναλλαγίω ἀῑσϊε]5 

αποά {ρᾷ πιοτᾶ ρτορτίὲ εοΏαςηίτ αἷς {ο]εί εε ρ 
ιά α[ῃε λδρετί ον οσα ος ., 
γίάεωε {ς ππουί βηχε Πδετς, ἃς Περιεσης,ρτοσΙπηά(αυς ματοάϊρις, οβᾶίαἩ 

. Ξ 
.. πο, ο ῷ ος 

επαρηῖς Ιαοοήίδηςραττᾶς, αἆ εχζεσπο», αεπόίαυε Μοπιίπας ἀεμο[αῖ. 

εὔί2εΠ πας ἡπάίος βης ἄρυτα Ίος 1Πεε[15ί, 8 ἀῑζαπι 

ατ Ίδης αςετο μπα 

μ5 γίτυπα ἄποιδα ὃί 

ἀεποπήπαεας, ὀγπεσάοσλισὸ. Βὶς {ππιίεας ρτο ο) 3ήβαδε 

{ν 

ἀῑπείας εξ ρεδατα Ἰαμά!ς, απλα ες ρτοπιο ῥᾶτ Εαῖ
ς 

τατιοτξ Ἠγαιωᾶ τεδά τε, 

ο[ζεπάξς αΠάητο Ροπο Ρεχε]ατῖ νίσί ἀεβίειαπτας» αά πο ἱαμάμσα πιείταταπα, 

Ὅτάσοπς πποῖπτυς, ἨΠάε η ραξαρΏτα εοπιρατατίοπί5 ἀεε]οτατίοποπα. ἱς 

απτεπα ρτοία Ίσαασίς. Αλ’ ὥσσερ της σας γγήσος ἕν γοµίµήε γωωαικὸς σατθὶ πο - 

αἳ 2ύθως εἰς τὸ ανάπαλη Ἀγεότητος ἕλδογπ.Ῥουτὸ γεόταπ Ὦοχ. Ρζο εοπαπ”.. 

γεόωπ, Ἔε εἶπα {εΠίο. οομςθΕι γής τεριιετα(ζαπΕ οὓς σώφεν ο;γέεωτες ΡΣοΠΕΕ- 

πάραετε 
ασια 
ο{ᾳας 

Ροβει 
ἀπκιοα 

ἁμητίας. 

κώλο ώκκώνώρα 



ΌτυΝΜορ ϱΡΕ Χ  «οοῖ 
ἄωλείας αμας απιαμίε εἶὖπι «ες ἵπ νἱωῖς, οὐηῖε πποΏεπάο απδά η Βασεάεαα 

αἩσπαπι ἀοιο]αί ἀεῦεαητ: Ίτα ντ εα5 {εευπαρετίτε, απᾶπι {αρετῆτες ες πια]- 

Ἴσε, ἐπακτὸγ αὓ ἐπάχω 4/ζ1/ζο, Ἆος Ίοςο. 5εά 04.6. ΡΥΠι.εΒξ σροδϱὀς. 

Ὢ 

΄ 

παράφεασις. αγπερ. κώλ. Πο μαποφρασς. 

εοππρατατα τηπ]το Ίαβοτο  ) ὅταν χφλα Ῥρέας ἀαιδᾶς ὅτε Ίτὰ έ143. {111 ΡΗΙΟΡΥΑ 
πώς: ος ποιος ος πρ 04 ! 

ἁῑαίία, Ότοπεπι Ὀτεαϊ ντ Αγηήδαμ εἷ Αἱλι σιθμὼὺ θβεγας γή, ος ο: 

ἔεπροις πας σος. αλλο ἴχηιε, κανε πηεύσα», πήπε, Αφεβάσηπε 1 ΟΥ-- 
Ῥεπτ:{εὰ απσσι ὃ πτα πήρτας, ον θα β : ο ο ρου. 

εἰ (πε οἁϊιοαὥπιε, αν αἰσοίι- 2185 μοχθῳ βεσχυ Ἡ το”), 5 

εἴππο ὃτ {αο σεπετε αεραῖι πν δ ἀδυεπής τελύρῶ» γα ΗΗΡΤΟ Ιᾳὔογργργα- 
3 : « / σον 5 . ο νν  ἔ -- 1. 

Ἱατεάεπι παποϊ(σαπτατ. δἱς γλυκός τ' ἀθλὸς αἷα- δες {αὔο: ὄγεμε φσάα 

ο. ας. Ὃ ο άσε σπάοσι «χάθε. ΈλουἩ οἳ ἑυρὺ ἀε[εύζαε1οηξ » ἁμ]ο/ομα 

σάπῖδυς Πτοππὲ ε φεΠετῖς, .- η ὔγγ, μ]α/ζ, ια 

εχίσιο ταπῖᾶπι τεπιροτε,αὐα ο {Λ Ξ ο η : τες 

τεσεης εΏ ν]οσῖα. ἱπςππάϊ ἄθρας Πίέει .Δεος, Σ' Ἴρενρη ἑδα κό 

{απ αβῖ Ἰαδοτες: {εὰ εοταπι Λ/4ΔεΏΣ Φσφμε Α4ΡΙΠ/1 άρει ῥί1ά 1ο. ΡΙεγιάε». 

φοβεα ξετπιὲ ρωπίτες, { ἐ[ίς Εεαβτα ᾖμ[εερᾶςιὰ ροξτα πο Ἰαπάατα πες ἠπηπιοστατατε πο- 

σηϊηϊς ἀοπαξας,ἵη {ερυ] εμτάπα ἀείεεπάαι Ω ποά Ειοὲ εβίπον αεεῖάες, Ασεβάατης, επί ἀπ]- 

εἶποα Ίγταιαααέ(ηας δια {πεππάππι σηε]ος υῖ Ροῖε πιετεεάστη πηϊεάς:επίως ἔαπιατη νοπσὲ 

ἀατέαας ἀβα[απι Ρο οταςὶ ταάαητ Μάίς Τουίς Εἶῑα απᾶ πποπτετη Ῥ]εσίητα Πηςοἶσης. 

ὁ ὅτ».ΕἰΙρβς γοςῖς ὕτω. Ναππι οξὲ φεησωποὐόσε εοπιραταεἰοπηῖς«χελὰ ἔρξας Ίνος εδ: 

«αλα ἔργ, αράξα:.Ὦ) οτίσυπι 6{ξ ἀδᾶς το οοπιπι.ἀμδόν, Αγιόδαµε. ΕΕ αροβτορΏε 

αά Ασεβάστηυπι» απσπι {ετὸ ρα[ ης οτας πιοή Έπε ΡτοπιΠο εποοπιίο. εἰς 

ἆἷθα «ιβμὀν. ρετῖριταβ]οὸ ρτο εὖς Αἰδίω. Ῥηταῖς εεἶαπι αριἀ «τῶεος γβαΠι- 

πχα εἰς ὧλδε, (αὈαμάϊτα νοςε νεῖ σπα Ώὶς αἀάΊεις εαῦμὸ, Υεὶ αἱίαρντ ὅκον. Ῥουτὸ 

Αίΐω Ὀοτίευς ο{ῖ σεπϊζηης ρτο αἶδε. 

κεγεὰ συεύσα».Ίχος ΕΏὶ μάταια ποπιάσας. Ἡ Ο0Ε ππέεη Ῥζο πονέευ Υεὶ κοπιαν γΏευς,ανο- 

πίστα ἵπ Ίαβοτε {ρίτατο παρ» {οἶειπης, αμάπι {η οΓἱο, κωεὸς Ῥοξε.δς Ίο. ἀῑσί 

{οἷει Ρζοκσος:ΆἈος ἶοςο Πση1ῖσατ μάταιο». τες 

ἔπορε μόχθῳ. Ίος εβὲ βεήχείαν ππνα τέρν πέρα, τῷ ἀγῶγ. Ἑτ Ρες βραχεῖαν ἵη- 
πιήε νίαυς αἀςὸ Ότειεπι νε πω[]α ξετὲ ἤτ, γε] {ς εσροπας βραχύ  ἔτέρεδη τῷ 
ἑώλθῳ ὸ ἀγῶνος. 
α τν ᾱ., Όσοι. ρτο οοὶ : ὃς ἀθνεπόςε «-ἀ, σοὶ δὲ καὶ ἠεύφωγος λύρα  ἢ)γλυκὺς ἄυλὸς 

ἐσιπάοσει αλαποικέλλί τε χασίο; μέλος.Ερι]οσις Ἠγπιί αμῑο ροἱΠσοεατ Ασεβάραιο 
ἆσον γε, πον αμεπιαἁπιοάμπι αἰή»ααί απὸά ρίᾷεοπεπα Ἰαιάμτ ποῦ ἢ- 

Ῥμειης » ἵπ ἀρίο Ιαροτο εοταπαϊηί ραμ]ᾶπι εαητὴπο ]αταί με, ρετεΠ”- 

επι εκ ςασπαίπε {πο ἀεἰεζχαίοπεπι Ρρετοῖρίαε, ὃς εἶας υἱέξοτία ατωπιοτεα]α- 

τατὶ ποπϊπὶςτταάατας. ανα, στ 
ἔχει Ὠοτ.ρτο ἔχωσι ὃς Επιρίεα Ρίο εοπιροῄξο περέχεσ-κλέος ἐνρὸ πος ε[ῖ ἐπὶ 

πολωὺ τόπον παραπεμπέκόμον.  Ἀδαπα εατπήπα Ιοηρὲ Ἰατέαπε ἔαπιαπα ἀβιπάμηες 
Ἰουΐς Ηἶία {ηπε Μία ντ ες ρπς ἔργων ὁὶ ἡμορῶν γετβρις εοἱ!σετε ε{ῖ. Τιε- 

θίδες ἃ πποΏτε Ῥέοσίο απείω ἱπςο]αῖ ἀῑξαγπάς Ισιάεπα ας κλεώκσμό» 
- ς 



ΦΟΡ ρα Ν ΡΑ:ῃ Ἐ 
ἁϊεμπευχ, Ἑαταπα πιαξες Βησίεις Μποπιο(γπε.ΥΙὰάς µας ἆα τε Μγιλοίορος. | 

Οπειτα εσοαυοςςεπεαπα 

οΡείαπα εὔπι Μήπήϊς ἀῑσεα-, 
τετ αἆβίδεης, ἀπ]εί Ἆος σαἴ- 
ταῖπε Ἰοπάστη Ιπείγτα Το- 
εἴοτίπη σεηῖίς εοπρίεσης, 
εοἀέπιαπε ΟἵΠαΊπεητο εἶ- 
πίτατεπη. ντίς Ρτα βαπείδας 
Ιπβσηεπηρτοίεααπτ]ς, απἆα- 
Εϊ]επι. Ατελε[ίταςί Εταπι 
“επεοπιίο ἀεεοταιῇ, Ρο[ἑοᾶ: 
αεεερῖ εσπῃ ρησι]αταπ ᾳπο 
να]ειτοβυς παπι, Οἶγπι- 
ία τιεή{εἆαις 1 οἶπι ε. 
εῃει αἆξμις αἱρεέχα ἔοτπιο- 
{πς, δεν ετίατετης ἵη ν]σξεῖς. 
-ατατῖς Βοτε , εσας γεῃα - 
{ας Απιπ] εὐπι Ψεβετε,στα- 
ταπι Του τεάάεης Οα17- 

/. 

ἔπωδ. κὠλ. 5», 

ο λβο. πας έγω Ὁ σινεφαπτομλνος απου- 

Ελ ὧν 
λ. 5 .ν 3 ; 

Άλυτον Έθνος Λοχρων ἀμφέ- 

στεσο» µελίτι 
, ΄ { 

οἳ ἐυάγορα πόλιν καταβρέχωΥ, 
πό ἕ- 

κ) ζ ττωρ Μ 
ασ Δρχέερατό ἄγησαν ο 

εἰσογ : 
΄ Ν 9 ρω Δ 

ἁβατεογτα χέεΙΣ αλκᾳ; βωμον 
σαρ Οχυμπτο, 

ο ος ώδως ος 
ΙΟΥ κε «χΕογοΥ γ » Ιδέα τε 

χάλὸν, 
τα : ’ α΄ 3 
ὥραστε Κέχραμλνογ' ἆ ντ ἆαι- 
δέα Τώνυρηδ Φα]άτογ ᾱἕ- 

λόλκε συ Κυτοςςλυεῖ. 

Έσο Φηοήηε ορ]εμίσης βη-- 
ζ1οσεμμβγε σεη{εῖη {.0- 
ΕΤΟΣΗΠΗ αΠΗΡ/εκ5 [ην ὁ” 
ε[[ε ο Γεῖη 17ΤΊσης 
1 Ργ«[ΙΖΗΓΕΗ « βήσε - 
Απαδηε Αγεβεβγασίἵπη- 
ο νλάν νΗϱη- 
Σετ 11άΠ5 707ογε ὄγάμε 
αρμά «ηρώο 1ο 

267ἩΡΟΥε [οχήμάφηε Ρ1-- 
εὔγαῦη []ογεή, αζαΣ45 ΓΕΤη-- 
Ρεγαση: μι Ώος. ηδη» 
4 εηγείῃ 2 αΗΥΠΙΕ(ΕΊΡΟΥ- 

201 βΤΟΡΗ({αΜΙΗ » ΜΑ 

ΤεηεέΤ6. 

ππεάςσα » ξεῖε ντ ἵα οσο] ασα ταρτας Επειῖε, πες πιοκτοτα εχΡετῖας Ρἰπεετηαπι ασαῖ Όεο- 
σα: εὖπι ἰῑοφπί πιοτο ἄθπο ρεᾶς Ραπρετατη , τεσάτάααςταρετπας Ρυἶ(ατε ποπ ε- 
τυδείζαε. 

ος κὖ- ο τς Ὁ . 424 . νι ε . ς ἑλω δ'. Ῥεί αμαπάθπι κεραλσιώσῃ σύλληἠώ ΠπεΠπΟΓαΕ αυίά Ίαπι η Ασεβάσπα βτᾶ- 
Ώαπι ρταΕΗεεπΙρτοΒεετάτα; {5 Γοείούαπη Ρεητεπα εβάεπι οροτᾶ επι Τρίο [αμ 

5 ΄ . . ο. ο ὧν ο Ξ ἆθ[ᾳ. σιωερωπτόμλνος ΠΙΠΙΙΤΗΠΗ τῶν µεσῶν. απουςὦ Τ)ΟΣ. ΡΓΟ κσουΦῇ. 
κ ε - ΄ 5 2 ον π τι αἀμθάπεσον. Ἆος εἴῖ πεειεπυξάμέω, πεειἔλαβον Άασασμα,. Ῥοξεῖέα ρµτα [ας ἀμφιπιπην 

«ορτο ἀανάζεδεα. 

αέλισι χαταβεέχον. ος εἴξ ὅμνῳ | δθωσμῶητηετορΏοτα απαρτα ὰ τες Παι]άϊ δε 
ἀπ] είΌι5. αὖησα πες]-ασπι.ρτο ἤνησα. 
ἃ εἶδον Ίος ε{ξ ὃν Ἐγνων πυκτικῇ γικῶντα. Ἡ]ς 24695 ΡΤΟ χειθὸς. ὃε ἀλκὰ )Ο5. Ρτο αλ 

βωμὼ παρ Ολύμπιογ. ἃος εῇ ὃν Ολυ : 
παρα βωμῷ αἱ εὔ εταξΙῃ ]οξο: 

κεῖνον κῇὶ χε. Νοξας αταξέπι Ες βοτοπτο πι 
συα ἴαπι ου υπα {στίρίε, «Ώ 

πατονεὐαά {Ώτες Πας αέατες πἠυ]είαμπί άρα τις. : 

1έα τε καλὸΏοεε Εξ τῷ δει καλὸνὸ Ἡ ἡλικίας ἀκμμσιωόνσα: Υς] ὀτ]αάι,τῷ αἳ σώµα 
κάλλφ}) τῇ τέτου ἀκμρ συγκεκραρδῥογ. ε 9 ος. 

ἅ τε. Πεετεπάμπχαἆ νετιπ]ϐ; Ιδέα, ὃ ὅρανοή7ήᾳ, δε ος 1 ρὐαπῶ οὐ σα- 

υγπιοάε εΏεηειὰ Τους σαρεις ε[Ώ πες πποττεπα {σπῇε Ίητος Ώεος τοίατη». ρε Ἆος 
ὀνόευσα Ο γπιρρεῖπλα, 
ος / ας Ἡσος ροκ: κ ο 5 : αἰωδία. Μουτις ερἰεπεζοπανώδὴς πρι οη φαιιδά εχειή]ο Ραἁοσα οπππες Ρίο 

μππᾳ. Ἰνατα Ε 111 «εἰεβταθαπέΗσ σολυξηωτάτῷ 

αμαπάο Αδεβόαπιας εεττααῖς 
[επίμς.Οπο (εῖς ἔπᾶΐσας {6 ἅῑα ἀπβα Πε απς Ἀγα- - 

« ολ 



ΟΓΥΜΣΡ ορε-χΙ 
η (εμέ πχεέας γπὰς Ἐοσαείης, 

Φα ]μία ΠποΥε α οΡΗ//άΕΡείε ΡΗΗΡεΤΗΤΗ 2άὐεγπάς» 

ΚεσήτηΦμε «μγγες.. 
Κυσεγωῦ. Ἡος εἴετῃ Αφερδζτη. Κυωξρλυλς Ῥοξε. γεπεής ερίεπετοη; Ίξεσι 

χυσεονεια .ᾱ. ὦ Κύφρω ωηφδέσω Οία Ίεσεατ 1 Ο7ρτο πας» Ἐαάεπα δὲ κώπεο 

δε κυπεία. 

΄ ΄ 

οδκΩ2ποχο. 

ΕΙΔΟΣ. Ι Α» 

το ΑΥγτο ΑΤἩ- 

ΟΡΕ. ΧΙ. 

ΑΕΟΥΜΕΝΤΥΝΜ. 

Οπεῤλεὲ Ρας Οἆε υἰδογί «46ε[βάωὶ Ιάμάες » εὐκ[α με 

ιωνία ει ὁὶ Ρρι]αίη (9 εογοπά οἰζζογέα : βαπε 

[αρίεπεα, ρο[ρίεα τατε,ς»’ [ογΕἱΕρ ίππο εοπ/πεηάα:. 

σαρύθεασις. 

Ὀτεπιαἁπιοάσπι αρπάἆ ο” 
τηίπες, πιασπᾶς εξ νίας, α]πὰς 

πεητοταπι σε δἆ παπ]σατῖο- 
Ώεπῃ αΠλςρ]απίασαπῃ αηας Ώε- 
Ραῖα ρτοάσευπτ,υε αἆ Ἀστοτᾶ 
τεετεατίοπεπι: ος ετ]ᾶ εαττ] - 
Ώππη,αἆ ἱαπάστι ε)ατοτηπανί- 
τοτᾶτα. Ὁ παπάραπάετα ἁσ]- 
εἴ[οπά Ἠγπιπί, εἴας απά πια- 
εοῖς ἵω Ἰαροσίδης τεπαὲ {ε 
σεῄτε, ἔαππαπα αἆ Ρο(ΐετοξΡετ- 
ἕεταπε,διππασηθτ ίσα υ πταταπι 

ΔΝ α 

εροφὴ. ᾱ. Κὠλ. 5ο 

Έσ αὐβρώποις αλέμων ὃτε 
Φλείσα, 

2ΕἈσιενέοη δ ἐραγίω ὑδύτων 
θαβείωγ, ποίδων γεφέλας. 

εἰ 3 συ πόνῳ τις εὖ Φράοσοιϱε- 
: Ἀηγαβνες ὄμνω : 
Ότερων αργα. λογῶγ»Τελλεταὰ 

3 πιρὸν ὄρκΙοΥ μεγέλαις αξε- 
πολς, 

μη, ὄβόμηιῇ 

ο μσ ή 

μετιφρασίς. 

ΑΙ α4ο βοπΙδης νε- 
Σο’ Ρα εἴῖ γα: 
αἰἰζαηάο 1σε ε]οβ ία 
αΠματμτη, 11άγη ηηζν. 
Οδ { ε7η ἰάὔοτε αζτ- 
αν 

(ιό ῥγο[ῥετὸὲ τει σε- 
241, ἑ]απά ζσ ΕΥΠΙΗΣ 

αιά {ππε. ΡοβΕΤΙΟΤΗΗΕ 

οάβοπες «27Η 

ἴσηιῳ 1ης γζηΣ1ὔη8. 

Άοποτεπῃ Βσαιαπι Παβι]έπιαας τεάάσαξ; ας αἱαας απατα οοπΏπεηί ὃς Ὕσεας Ἱπταρτηπι Ίατθν 

Σαταπάο Εοεάας Ιπιπεςϊης, 
ος Ἡ 

αι 



204. ΡΙΝ Ὁ ΑΕΙ 
κος. Ῥηϊοῦ Ἀγπηπο Ρὰλάατις ριοβτεῦαεωτ {6 ἀῑῑαί επεοπή Αβεβάαπιο 

Ρτοπαία! τερτεπεπβοπεπι {οίμετε Ροῄς, β ρτο ἀςδῖτ ἀῑ]ατίοπε γ{ηταπι ἆατες, 

Ἰάείγοο αἁιπάαία ΡτοἨκίοιί 11 Ργομίοτεσι Άαης Ώγσωπ πι αρρεί]ατ τόκο. Π]ς 

1βΐεις ἀεὈίεί κεράλαιογ εεῖτ,Ώίς τόκος. Ναπα νι ἀερίτοΓες Ρταῖεί αεεερίαπαρεει- 

πίαπα, αἲα τα {αητ αΠσμαπάϊα» α[ίαπα αιαπάαπι {αποτί ρτατία τεάἁιηε, 9ἱ6 

Ῥίπάσεως νἶττα Ρτοπιήαπι αἴάιε αἀςὸ ἑεὈίσυπι επεοπαίαπι,Οἆεῃ Παης ἔσπο- 

τς 1μίία: αἀάῑς. 
Έστ, αὐδρώποι». Ἐκοτάίαπι κ’ σύγκειση: ους ἆπαὈας οοπίζαϊ ρατεῖρας,αἵτετα 

τεπεῖς : αἶεετα ὰ Ρ]αμής ἀίωππρτα.Νεαμε 14 Ππς ατῖε, ᾳμαπῃ αρετῖϊ ΤτίςΗπίης. 

Ὄις ἴππε αμάσπάϊ ταείοπες: Υπα γαρ!» ὃς Εαπια Ποπαίπιπα: αἶτετα εΠεοπα]ς 

Ροξταταη : Ί]απα πο {οτίρεαπα ]αμάεπα,γτ ροῖε {πβαδΙ]επα, εαπαγεηείς Ἱπεοῃ- 

βαπεῖρις πἰπί]απε Ροβ {ε τεπαιεπεῖδι εοπιρατατ. Ηαπς {εείρίαπα εὔπη Ρ]η- 

υή5» αιᾶ πος πιοςὸ ΤΘΓΤΟΠΙ Ρησιείαςιπῖ δι; πιο] Ιυητ νπάε ρυΠίαητ ρἱαπ- 

τα: [εά ετἶαπα βαὈ]]ες [πης, δε {Π1δ1 ἁπασίας Ἱπαιπιοταπτητ. Ἐτεπίπι γειδα γο]αηῖ: 

{οὰ {εεῖρία ππαπεητ. Ῥτοία απτεπι ῆς ας {εητεηίίαπι τεάἁα5, αἀάεπάο συγ-- 

χθυπκὸ, καὺ Φευσαποδοτὸν µόειν αμα {αδ]ητεἱΠήσιπτισ. ὥσσες 65 καιρὸς ὅτε γγέεται αὐ- 

δρώτοις χεεία πλέίση αλ ἔμων ὅτε 3) ὄμβρωγ' ὕτω ὶ τοῖς διὰ πονε νικήσαση ύμνοι χεήσµο!, Ἠδ-- 

Ῥες σλέσα Ὦ οτ.ΡΙΟ «ΟΠΊΠΙ, Φλείςη. 

ἑρανίων ὑδάτων. Ῥετριταίς ὃς ἀεβπίειο Ιπιρτί με ρ]υυ]α: εἴεπῖπα ὄμβεες Ρτο. 

ὕετος ὶς {απιῖ ἀεβεῖ μετολησθικῶς. Εξ ὄμβρος εὔξετιίπι τΙςης Ρ]ηυία ἀπὸ οό ὁμε ῥίφ, 

Αι έεπεεβ ]οηίς ὃς {επβπι ἀείαβεπς Ρ]ηιία, δίς ατεπι ἀεβηϊηί Ροτε[ῖ ρ]αία, 

οεἶε[ αμα εΧ Λὖε σΕΕΥΑΣΑ. Ἑτεπίπα γαροτες Ἠηποίά! {ω πιεάῖαηι αξτῖς τερίο- 

πεπι ἱπυεᾶᾷ εοπἀςπίαπεις ἵα πΗδεπε,(πα Ροβεα [οσίτας ἵπ ααιας. Ὑπάε σῳ- 

Φναι ὀμβερφόεριαρρεΙΙαπεισ πες 1η γεφέλαις ΑτῆζοΡΙσΩΙ5. γεφέλα Ὁ οτ.ρτο νερέ- 

λης. Μοῖα πιεῖαρΏοία 1 πούδων γερέλας, 

µελιγαβυες. ὮΟΓ.ΡΓΟ μελιγήρυες«Μελίγηις Ροξτ.γοχ α.ἀ. ὁ µέλος Φκίω 2ήρω χέω 

Ώος εβιηδίσίω φωγίω χέωγ. Ἐχται επἶαπι Βγτ].3.8τ [ᾳηπι.2. 

ὑσέρων αῤλαλλόγον.ἶνος εξ ῥίζαι, αερφάσεις, αὐτίωι οὗ τίωὸ ϱάμίω ὕνερον ὀπικρατᾶσε. 
Ῥοβ λόγων αμτεπι οπαπιᾶ γε[έπι {οε]θοτε » δε τέλλεται εοπβτιιετε επι σπςὸν ὃρ- 

«ον, {εαμεπάο Τε [μηῖ] {επτεπτίασα: Βαπίάςπα Ἶος «οπηπιοὰὸ {ετπατα ππεητε 

απε]οσῖς Πετί ροτεί: δε εοπβτηέξίο Παρι]ατῖς εἶπι Ρ]αταΙ πα] Πδί αρμά αᾱ- 

εΏοτες τεροτίσης» .. εμπα Πηεηίτο σεπετα. Ίταφιιε Εὶς εεῖτ οτάο μελιγρυς δρ 
ε, 9 ΄ 2 - : : ἂν ' 

λος -. ἐξ οντες» τελλετοι κ) πιςῦγ ὄρκιον µεγέλαις ἀεετῶς. (ατετήτα τέλλο- 

ο Ες εξερτοίκορρο, ὥσαθχω» εἰμῖν ααοᾷ Ίαηα οσειιστῖε Ώμ]ας ΗΌ14 Οἆ,1. 
ᾠσερρελόγοι ἀϊοαπευς» πα οπῖαπι οἱ ὕθεροι ϱφλμργεύογτοαι τῶν φθε λυεσέρω) : 

ο ν 4 1 α βις σος ΄ ς τ ας έρὼγ. 

πιςθ) ὄθειογ. Ώος εξ βεξαία ἀσράλέα, Ῥππίτις πιεζαρῃοτα ὰ [οράστε παπα πααε 

Εααρεπὰο ο ες ο. ασεις 1ητειηχαπάο ἆπταπα. Ἑαάως αὔζεΏα 1418 δς 

τίστυς Ιπίαεζηητ, άσαε Πππιάπι. Έτ οοτε γίνεται ἔπεμγος ἐσ᾽ ιτ, νιιᾶς Φοεεαιε 
ο δ) ω και οι ο 5 "ς 

59) λιβάνωτον τοῖς Θ50ις» 7 σὶ ΕπΥοΥ τοῖς αγαδοῖς ὠπογέ κο σι ππᾶ”- 

ος ο ο ρα ἕ μεη ὅμ. Ὑπτατες αμςς -- 

Έπος αΡΗς: ΑΕ πο ο ή σ Ὕμασ κατορ)ωµατα, Ο)υια]15 «[ὶ Οἰψπιρίοσασα ο 
σἃι ΑΠοφιά πιαρηα γαχτατςς, Ποτοίςα παπευραΡυηττ2νς Εονϊτμάο» (μίαν 
Σεταρεταπτῖα,δς τὰ σεπης. 

λα. 
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ἵ παράφραση, αὐπορ.κόλ.ς. μετάφεασις, 

ἁφδόνατος ὁ' ὧνος Ολυμποή- αΜάα αΜέεηι 103 

ᾗα εξ καις οὗποχια αι ΟΙΥΠΗΡΙΟ- 

εοπείπετυς, απαπιπυἠατξέ- ο.» ας αν ος ος 

Ροῖῖς ἱοπσίπαπτᾶςπες μο. τος ἄγκειται, τὰ (δν αμετε . ον Ὃ 

πιίπασα Ἱωπ]άία ἀείετε ϱΏς- ϱα 2ο(έ: εξ. 84 48146Π. 

πια αποδϊ αὐτεπι Ἰα5 

Έ υς οπεοπηα{αςἷ5 πγπιπής 

3τ,εἴασπι Οἰγπιριότατα τί- γλώσσα πει μαίγευ ἔθέλει, πογα ζησμα σ κ... 

ἔχοτίδης ἀεδετατ. Οποτάπι ῥν θες δν αὖλς σοφαῖς αὐδε ἐσιε {Τὲ γΗΐΣ. Ο416ΥΗ1η εκ 

ετο ος οβιεῖος οωπδεοπ. νο Ῥεο οσμές ΡΤΗήεη- 
Ἱήσιρετετο]ο., δί επεοπι]4 εν : ον : : : 

ος ρταβαπ(ῇ- 15) .. Αρχέεράτου αὀρ τις Ὃ ο -ᾱ ο 

σηο εατπήπε,αποἆ Ὄεοας- πα Σ411 ΦΕΡΣΙ0Η5. ὃ 6119: 

εερτυαι ἔεταπα: εἶπι ἁῑαλί ΄ Αγηάφαμε πυγμαχίας Ἓνε- πε Ατεῤεβγαἕὶ δή 

Ετ ποπηετὶς πὔπσ παπα ́ Ώοα τος -Ασεβάαππε σαερης]α-- 

Σησεπῖ) {οἱεσεῖα, ππεπῄίασε 3 πα 

πουπήπε γα]ετε δς «οηΏ/{ρί- σκυσς : 3 : . 

εσσπι ε[ε. Οατετὺπι Ασεβάασιε Ατεβεβσα ΕΙ {ας γεῖἶπα πηε ταῖ ππης ταΏοπεπι Ἠαδετο, 

Ξε οὗ ρασ]αταπι ᾳπο ἀςςεεια[ή ὃς γΙεΙξ:, 

ἀρδόναπε ος. Ρίο ἀρδόνητος. Ωπος θΗέείω 1Ώ Ρεποσε ἀίκειας, Ἰαμάεπι ἀεβοτῖ- 

χηασηίς γἰτεηείθωσηαης θε δμὰς αἆ Ετεημίταξεσα ατΏ]εεῖσαπι τεέετε. «- ἆἆ- ὅτος δὲ. 

αὖος ὁ τοῖς γικηθόεεις δὲ ύμνων αὐακέίμλνος φ9ογν ρυ ἐλεύδερος. 1.εσίειτ ἄγκειτα ΑΛεοὶ. 

ΤΟ «ΟΠΙΠ1.α)άχειται, 

σὰ ὦ.Ἠος εἲἲ ταβτα ὢ οωῷ εγκώµια Ἐ χατοςδωμάτων Φδιοικεῖν Ἀδέλειἡ γλὠοτά µου. [πηυίς 

ουσία {6 νεἰ]α εοσιαι Ώγπποτησι αμεβοσεπι εΠερανίρυς ΙπάεΙερΗ]15 νἱςζοταπι- 

Ίαυς εοπίπεαξας. ἀμετέρα Ὁ οτ.ρτο ἡμετέρώνδε ποιµαύεν εταπῄατπα ὰὶ Ρα[εοτίρις 

ου] στεσεπι τερυπε, εἰήέαιιε ευτᾶπα {Η/{εἴρΙαΠΕ. γλὠοσα: Η]4 ΠΟΠ {οἶάπα {εήρτο 

Σµαπάατε,{εὰ εἴίαπι γοςε Ρτοπμησίατε ἁϊρπαβατας επεοπαίηπι, 

ἓν Θεξ ο αλερ.ποπιε εβ αια Ώεο εηουής,αυϊςαίἀ Ποπήπίδας Ίπε ριαεἶἷα-- 

αἶ.α-ἀ.ὁν 3) ΘεἨ βομδείας πάς αὐ)ρ ἀεὶ ὄνδοκιμεῖ ἐπὶ σοφῶς Φιώοία», ΕΠ επα]]ασε Ῥετίο-. 

ρα, αυα ἠπάεβαϊτὲ Ιοᾳπΐεασ, ὃς ας {6 εαπιετ Ώος Ιπτε]Ηρίς, ἆμπι {παπι ροξῄα- 

εοπιπιεπάατε «οπαξυσ,συθπι Ώεο αεεερτᾶ Εεττ. ος ποπ Ώος εεῖᾶ τεξειτῖ οτε. 

Δά ευτα οπή Ἰαυάστας»εἶπι δε 1ρβ ἁπαϊπϊ Πε παυπεής Πμππεῃ εχἰπιἠς Ρροξεοτυπα- 
εκ εασπαἰπίδης «αΡεσε.Ύοχ αραπίδες οεευσς Ο.2. 

18: γώ. ΑροβτορΏς αἆ Ασεβἀαπιπι,οὶ αρρ[ίσατ ρε]µαϊο, αωοά ἵῃ σεπείθ΄ 
ἁῑκίε ἂε Ἰαμάρπα!ς Οἰγπιρίοτηπι νὶδτοίδα». 19, Ρίο ἴσατ Ίππροτας, γοτΏΙ ἔσημιω- 
Ῥουτὸ Ὀτευήτετ 1αυά1ς ασριππεηῖα οσρτεάεης. 

παράφρααις, 

ο φεστοτ ο]εαβτί «ΟτοΏΑΠΗ, 
ευαρ]εδτὸ τεβΙπῖτας Εᾳῖ- 
354. 5ἱααάι]οφ 1 εατπαϊρῖςος- 
31ΑΊπεητο ἀεεοταδο:εαάέπι- 
«Ἡς ορεῖα Τοετοσωσι Ερί- ζευείω Λοκρών Άμα) ἀλέγν, 

ἔσῳφδ. κὠχ. {, 

[ο . / 

κόσμον ἀπὶ οεφαῳ Ἱευσέας ἕ- 
Αα. 

λαῖας 
ἀθυμελῦ σελαδήσωο; Έπι- 

μετάφρασς, 

ον/πεηΣΗ Ρ7426Υ 
ὤΩποηά/ 44γες οἱ Η.4 
Δαπά]ο 1η εηζαὐο» 
ΕβίκερΏγΗΙΟΤΗΠΙ 19” 
Ός 1 
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περ]γσίοσαι σεπεῖς εεἷε- Έγδα συγκωµάξατ’. Ἐγγυάσο- ἐογή σεΗΕΟΗ ενα 

ιό Ὃ ος τοι μαι ῥὐἔ.. ΙΦεβογεάή γη} 
Ἅαης πεευσπο πις ν ον οὰ ω “ τν. . β; ο 

τεαπῃ απᾶΐο ποπ ροε- σα βοισα Φυ2ΡΞΕΥΟΥ 5 2427: το Ἑ. δρομήεύο 

ἠῑσεσὶ ὃς {ροπάετς απΏπῃ Υος ο ἃ 100 4 {ρ[]ριό Μας, 

Αἆ ρορπίασι αοσεβατᾶς,αἩ1 μηδ ἀπείρωτον ΧΦλω» ῥο[βίσες Γησ1εησεη ῥο- 

- η { μ 3” 5 η σ ο) : 

ποα. [οἶλτι ο ο. ἀκρόσοφου θὁαἴχματα) ἀφίξεςς. Ρα ώση, Άρση ὑπρεν- 

εβαπιαηςτοίάτηαπε Άοπο ω 547 βοβεδέασὸ , (64 
Δατυπιρεήτας, {εά {ππιωα ς ον» αν ανα ο ας αν 

«οταπα {αριεηῦία Ρο]ΐες,τε- ας εώς α αλωπηςν ΗΕ Γαριεσεεῖη » ὂ 

Ρά(απεδε]ιοῖς εἰατετΌιας ὅτ ξείβερµοι λέοντες δε ήμη ΡεΥµεηζήγάς 

ἆοτες απἰπιῖ, οοτροή(απιεὰ ΄ Φαλλάζαυτο ἠδο:. εἴε. δἱᾳΗΙά οι ἡβγμγά 

παϊυτα απσπι εεερεης {ήῇέοςηεᾷς ζγάεης γη/ρεσ»ΠεΙΜε σγαµίσετ ΤΗςΙεΓΕς {εο- 

-ᾱε. σας. πα ο ας τι μΕΤΙΗΓ 740765 

Ρος αεατίααι, δεσταιήτετ {τε- μεις ΕΤΗ : 

πες ἶεο Εοτήταάϊρεπι πσεπῖτατω,απίττεσς αὕξαπε, δε μηπΏταΙς. 

κόσιογ.Ο.οἶώατεπε Πτα ευπα {αρετιοσίδ5, δὲ κόσιεο) ἀδυμελν ἹπτεΙασίτ Ἠγαιαμπας 

βαπϊάσπι γὶδεοτί Ευευτις ε{ῖ ουπαπιεπίο » ὅπὲ εεφαέῳ: Ῥτατεταματη απὸ ἆ αἵπππα 

εοἴοπα οσπαξυπα 8εςερεσατ αὉ Ἡ ε]αποά]ςίς. Ἐτεπίπι το ὁπὶ  Πὶο ΡΥΑΣΕΤ 1Πίεί- 

Ῥτετος, απία νἰάςευσ ροξτα ἁποτιπα οσπᾶπιςητοσιπι τάίοπέπα παδετε» {εάϊςεε 

«οτοπα ο]εαβτ], δε ςαἴτηήηῖς Ιαιάατοτί].Ρ οττὸ {1ο πιοτε ἔλαίαν αλτὶ κοτρε {απ 

ψοκάταιε χευνίαν πος εξ ρµ]οὔνήηε. 
ῷ Επιζεφυείων. Ὡς ϊ5 Τοετίς Ιπιεσίππας Οἆα {αρειῖοτε:ν Ὁἱ επι Φελο]ιαβς 

επίαπι ταπεᾶσα παεπεοπαπα {εείππα5, εἶπη δτ απατα πἰπαίταπα Ορυπ] ὰ Ττις][- 

πῖο ποπαἰπεηεης, Ίτα Ἰαιάςς Ἠμήης σεπεῖς ρτοίετεπς» γἱάοτεπι ἃ ραῖσία ριδά- 

σαῖ. ἄ 

ος οβλάοε ε{ῖ, ὦ τούτη Λοκρίάι 5 Ἐπιζεονείωγ.σκωµαξατε.Ὦ ΟΥ.ΡΙΟ οι ση κό- 
µάρασε. Ἱπαρετατ. ππού. Αοσ.1.πικά. γετΏ] συγκωµάζω. Ἐῑ απτεπι αβο[ίτορΏε εἷς- 

ρα Μαίας, 8ριά απας {πα[οτής γηειτ αγσιπιεηίς, [απαρεῖς ὰ νίτυα δες 

μις Εεπεδ» σπα {ης Ηοίριεαἥτας »Ἠοπείίας, φαρίεβεία » Εοτεϊσαἆο. Ἐϊ- 

τα ο Ῥοραίαπι γοεαε μῥ φυλῥένον» Πσπίβςαης χωτ᾽ ἀφαίρεσυ ο πὺ φιλέξε-- 

το. Ἐαιπάς μὴ ἀπείρατον χρλῶν» Ἶος εξ υπο νοςασα]ο μὴ ἀπειρόκαλοῦ » τετεὸ 

ακεησορον “πια [αρίεησί” ΡγλάΙσκη. Ῥοβτεπιὸ αἰχματα) » Ίος εβ» πελέμικοὴ 

2ο εο(ατ, 
ά 

ἐγγνάροµα. 05. Ῥτο «ΟΠΑΠ. Ἐγγωήσομαι ἡμᾶς ἀθίέεδοι φεὺς ΦἜμον ἄωτὸν μὲ Κμιά- 
ἔρο τ απειΕΡΚΕλΟΥ» δὴ ἀἄκρως σοφὸγ, καὶ πιλεμικογ. Ὠογ. ος μοῖσαι Ῥτο οοπΗΠ.΄ 

εσόσα. 

7 

ρυρέέρος Ροξτ.νοκ. ὁφἔν}ων τὲν ξένοις. Εησίεηε Ρο[βγεουινο] φυγαδένωγ Ἆος εἲξ διώ- 

«ων τὸν ἔέγοις [ηςαμς, Ρεγ/εζµεης ῥοβίσες, ας Ρεοῖπάςε ἄξεγος, ὶ κακόξειος ἐοννλάσ, 
Ῥοσιὸ αἰχμοτω. Ώοτ.ρτο αἰχμητίω. ορ το ς 3 

ς τὸ }ὁ ο ο -. ο. 3 φύσεως, τὸ φυσικόγ,το συγγεγιὸν.Ώ υτα αατοπα Ροξῖᾶ ο 
εερτο Σ,οστῖς αρΗ μίας. ΩΤΕῖ : : «σε 1ΏΙΟ 

το ο Ἡ Ὃμδα εσεις προ. αν ο. τὰς ο. οπάσις Αἱ μα 

Ἱδοειταπα εΒΙπα εχρεῖἷας {Η1οα»ἵαππεη γίς λα ὁ αβι- 
«όσο Ἐοπ]μμᾶϊαᾶ] 3 λαο τεεµστες, Ύταιε πες γα]ρε5 . 

απγηςς Ίεο ζοτβίεμόιαξ ἵπλπνητατε απεβ:ῆς πεσιε Του] πχοχθ μοίςε Ῥοπος 
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εἶναι παξυτα Πηε Ίτα «οπιραταΠ.Ώε Ἆαε {οπιδηεία γὶὰς Οἡδά, Ἑσαίπα εἰεα]ο. 1η: 

ξεπῇ πια σι.” η ηείο. 
ἅδων Τ4[α,αγήεης,εριεπείοη Υυἱρῖ», 

"λαμπενεὶς γοςβτητινεὶ αὉ Ιηβεπίο,ααία ε 
βκεραμαίῖ5 ὰ ΡΗγβςῖς ἀείεαδίεας, 

. 3/ ας λ 

:ε] ὰ οοἶοτε  αία εξ ἄγαν ππυῤῥα. νΏάς. δὲ. 
η Ν ΄ τν 

β Φάπυρες.}ὶ δλία τω διαλοια). ήν α- 

μέτις ελάεπι γοεῖς οεἶσίπε ἀῑείεις ἐείβερωως. ΕΕ ερίεπετοσι ἱεοπῖς, απά ὃς ἔειδρε : ἱ 

1βηπι.Ο.4.Π: αὖ ἔει,βσηΙβεαπεε λίαν » 1η εοπαροβείοπε» ὃξ βέρο ΓεποργΗσ10. 

Ἠαςσνος, οεςευτεῖε ετί8πα Ῥνια. 6. Ἱπηίεας αὐτεπα Ἶ 

Ἀλονάζο,μεγαλαλκή,δὲ μεχάλαν-χοε ΦΕΠΕΥΟΓΗ142 700 1[8ΗηΡΗΑςΠΑΠΗΗΗΙ1 

µος ἐρίεμεεο Ἱεοπεπὰ εβε 

ΕΕΟΟΤΕΙΙ ΗΙΜΕΕΒΑΕΟ: 
:ἁοεβοάζοππο. 

οὐ Ε. ΧΙΙ. ΕτΑΟ Στο 

ΑΕΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

[ων 3 ς ὦ 

ης ήη Οὕγηρια, να, /ερημάσε[ίρλα [θρεήια Ουπρίσαάε 

οῥείρκς: Ῥγερίαεα φάση υἱσεβπµ ποπα Ρ)βίαε γερογκά- 
«45: 65. Ι[βησςα. 

Εο- ΡΡ/]άπογὺ η αμα: ὦ ο) υἱζζογία, ή -- 
σα 

-Ἡ ϱ 2 παράφροσης φοφῥ α. κώλ. ϐ. αξτόρροσις.. 

: Ο {εσαπήκ Ῥοτιππα, Αἴοσομαι πώ Ζίωὲς ἐλευθέ- δαρρέω"τδί δα 
15 τ - ῃ .ς ᾖ] ᾱ. οσῖς ---- απἲς εἲ αυ- ρίου, Τομ Π1ῤργασές ῥγαῄ- 

ἴμος, πα, 6αρρᾶεεπι εἰδῖ ο ο τον σέ ιαε ον ο 
Ρτεσαήοηξ οΏετο ρτοάῖα- πο ρα ας. ρα ο 
ευτας ροτερήβπας ντος {44 πολερσώτηρα Τυχα» 21 νήδε[εµασγ: Ε07” 
Ἠϊπιστα ἱατε , ὃς πεοῖα-. τν 1 ὦ πώ τῳκωβοριῶνπα Ἅραν. ἔμηα.Α 2 6Η 1 ΛΑ” 
νε τς επίπι πάσης α]-  γαερό 2ἔρσῳ τε λαφησὶ πολε- {1 σαῥεγπαηΣή1 εεζεγε». 

ο. ες ἁ απο τες ος . μέσ, ϐ' ἴη Σε7γά74- 
Ὠβπα τεσαηίῃτ συῦεί- Ξ . α. -ᾱ : σέ) ξ ο - νερο, ορ αἲι ῥεί]α, εὐῶρμέ(ζεηε. 
Ώαητάστεττα, πιατίοας : Ἠ]ς χφρρεα! βουλάφος»! ος μα Ἱ - ὃς οσ 
ςε]ετεςπαπες ης δε][ῖαγε- αγορών. ορωοκακκτοις α 
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Βοπιεπεία, 6ς απααῖς ο” πολ αὖω, τὰ δ αὖ κάτω ΦΙΠΗΊΣ ϱργΣὲ [ρες 1η]. 
Με : ο νκυδν µεταμώγια τέµνοι- ἔᾳ Γηβμη, αἱά 4εογος 

ἳ / 5 ΄ 
ο. 

ον μα Ἑτ σπα κυλήΦουτ ἔλπιδεε, επάαζ]ά γη [ζεπη- 
άχαβας, νεὶ Ἱπεασίας: 

που αἳ Ποπήπασι Ἱπάϊ- 
Μες νοΙκΗἍ κ). 

εὖς ὃς ορἰπἰοπίθυς,απί γατ]α5 [ρες {η {οἷς γο]απτβαηες 8ε ἱκεῖτας,α]ίὰς Ἆας , αἰῖὰς Ἡ]α {ρε- 

αληϊες , 3ο { ποῄεητ απά ἄτ εασπέστασι, 

Ἐθγρτέλει, Ἑσσοτείες Ῥλή]αποσίς [ας βεπετε Οτειεβῇς, ραιτία (ποβις, 

αριά απαπι γιρεπβ ους ἀῑβιά ή», αἆ Ἠάπιεταπα θεία γΥθεπι Ρτο(ασῖς, νδί οἰπῖ- - 

εαις ἁοπατις,εοπεϊεαϊας αὖ Ἠίετοπε δε Οεἶοπε εμεὍας {εάαμήτ, Ἐε αιοπίαπι 

Όποβιπα ρα ίαπι,ΗΙπαετα Ρειπαυταυήεῖη αυα ταπς π
απα οἶμίς γἱχῖτ, Ιάεῖχςο πῆς 

Ηῄαιεταιπη αρρε]ίαε, Ἐδαυτοσα Ηίπιετα ο]ςίἶια εἶπίτας ὃς Πμμίας:ἆς «πα δια”. - 

Ρο Π9.6.8ε Ἡ οἶαεεττ. 19.9. 

Φολιλοδεόµῳ. Λολιλοδεέµος 15 εταῖ απά (οχίες, νε αμϊάασι ρυτᾶς, (λάτασα ομτηῖ- 

εμίο οὈίδατ,ὰ φ2όµος ϱΥ/5. δε ΦόλιλοςνΗΥΙΗ ΜΗ {174 ΟΠΕΙΜΕΛΣΡ ἀποάρεμη 
[ή 

41η, νεὶ {εεαπάμπα δμἱἆαπι, ῬΙσΙΗ1 (ΜΑΓΠΟΥ:ΦΜΕΠΙ {εαπίτας Ὑαπίπας οωτίας Πς 

Ρ]επι5,δς πιαίοσ ἀἰαμ]ο, αι 66 ουσίας ὰ εατςετῖρι5 αά εαἶεεπι» τάπα ὰ «αἰοεαά 

εατοςΓςσ,πα]]α {πτετροβτα αῑεῖς. 
| 

λίωνιωι. Ἐχοτάϊηπι ἃ ἱοςο εοπαπημΏί ἆς Βοτίαπα ἱπιρετίορ δε αὉ εἴις {πιοςᾶ- 

εἴοπο,σομές ΠΙππεῃ {π τεῦας Ἐεσοτε]ί  ραττῖα Ρτοξιςι αἀπαίτατις»εἶ «ΟΠΊΠΠΕΠ- 

ἆαι Ηἵπιεταπα ντβειη,αἆ (παπα Ὀομίς ααἲθις Εισοτε[ες {6 εοπτι]εταῖ» νι ΡΕῃ- 

εἴρυπι ἁῑΠιάῖα αιήθιις ασἰταὈατυτο πα Ῥγιάςητία «ΟΠΙΡΟΠΕΣΕΙ. ἤ 

σοῦ Ζἰωὸς.Εοτευπα Π[ῖα Τους ὰ ΡΙπάατο τεδεὲ ἀῑείεις. Νάπα οτ{ ταεῖοΏε ποβή 

ξοτεμίεας Πε τεγάπα εμεητις:ὅς υΊτα τες! ν]άεατατ Εοττηπᾶ, ΠΟΠ Γαρ]οπεῖα,οπιπίδ- 

αὖε που Ρτουἱἀεπεία,{εὰ εαία Πειή ρπτεπευς» αἀεὸ ΠηβαὈ {115 οί πιυπάϊ βατας:- 

εἄπεα τατίοπς Ώ εἰ ΠΙΕΙ] ποπ εοπβ[Πο,ἀσετειόασε πιπϊπίς {π Ώθς οιδε τετ 

ται νοἰαίευτ ὃς νετίατας.[ἀεόσις ἰὰ Εοστὸ τατης Ῥϊπάατη», ΕοττΏᾶσα Πηάξ ο 

μἱς Π[ταπ1,(αοπα {πΏπαυσι Ώ ειπα Ἐτληϊσις Η]ε ριχαιήε. Όσο Πβσπιεηῖο αλά 

Α]ιιά ροβις τα αρα {οτιπαπι εΠε τµαναταπε ἑ ἁπῖπα Ρτουἱάσπείᾶν 

δε ορετατίοπε ρτοβιετειγτ τεδχὲ εχροπῖς Τ,οοπίεετης. Όεεαπί βμα Πποίεως ϐ8 σας 

ας, ὃτ ἵπτετ Ώεος πατπετατατ:νηὰς Τμμεῃ,δατγ.1ο. τη 

Κατα ΦΗ7ηε αὔε[, { {7 ῥκάρησ]α :/ά 18 
Νος [πο Ἐσγέπνα Ῥεάη , εἰεἰόμιε οά115. ερ μας 

λμόν ὃς Ποτας. 

οἵμω ΕΤάΣΗ ζΗά γρσὺ ΑΠΕΙΜΤΗ, 

ἐευδεείου. Πηρίτες Ελευτηετίας ποπ ας τε Ίος ἶοςο ψοςατιΙσ» ὁ ὃ ἐλευθερία σε 

Θεός: αμἷα Ποµ (οἶδπι τοσαίρυδ]. απείιος δε Ἰατρίτος εβὲ πδε σας ο 
Ρτπατίδνε σααὶ Εισοϊε]επι αὖ Ἱπτεβίπο Οποβο ὑε]]ο ἨλεταεΙπη » 13 μα 

σααι ντθῖς [Ποογταξεσα αΠ[ετιετῖτ. Τπ Οταεῖα ὃς Ατπεῃὶς ηος ποπήπε (οἵεαρςά 

Ῥοε8 ἀεμιᾶος Μεάος αἆ Ρίαίαας, νΌι Ματάοπ ἴμς'σι]Πα 109 οί [ρα. Ῥετίατυπα .. 

οεευδιήε:οοπβταότασα οι Εἰειτλετίο εβ εεπαρ]ωπν: ἠρίαις εετιαπάσα Ἐ]λες | 

Τβετίαροβσα ες]εῦτατα. κά ο ος 
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αμζρᾳ, Ἡος εξ αρ) ὃ μεαλοθοξς πελέοε τωέρας ἱκεένω. Ο18 εχροβτίο εὖπι 6ε 

σοπιποάα,ποπ ε{ξ ααοά ὕπο γοςαρηῖο Ιεβαπαας ἀμφιπόλει Ίος εβὲ σώζε, Πεμ 

Ξ5εἶιο]. ἐυρυδενὴς αρΡεῖἼαεωτ ὰ π]ασπα Ροιεπτίᾶ. τος . 

σώτειεα. Φοτματτὶκ Εοτέαπα Βηπς γοςᾶσ Ροεςβ., νε] τείρεστα Ἑτροτε]ς, αὖὶ 

ἔότμαεης εῇ ὰ εατοῖς «ἰήλίθες ΟΠοβοσασ:: ΥεΙ τε
ίρεᾶχα Ηπιεταοσᾶ αριἀ αὖοδ 

πποςα οὗ (οἴοπεπι ὃς Εϊετοπεπι ἁβιάϊα» Ραζατα βιετιπε: δε εἶπες ἃ Ρετίεμ]ο 

Ὕυοά οὗ {εάῑεῖοπες ἠπηπήπος, Ποετα.Ἡ εἰ εἶπι {ες μέση λέέις αὶ Τό, δε αἲιας κα 

αλνα[ἱὰς ἀγαδὴ πηπσηροξις» Ἰάθο σώτερ αρρεῖ]αξ» Υε Ρτοίρεταπα Εοσέπαῖα ἃ {6 

ἀπιοςατί ἀεποξςε. : «ώς 

τν 39.Ἠος ε[ὲ «ὑπὸ σὲ κωβεργῶνται τεχθαιυνος ὁ δελάσ.Ἀ απο ΡΣΕΕΘΕΙΟΠΙ5 εερ
ε- 

εἶτα ὰ Ροτεητία ξοτεηπα:α πα Ῥο]]εί εεπανπαατίσυε ας Ρεούπάς ἀπ τοῖο {ειατυσε 

οτδς,αιὶ ἆμαδιις Ἠέΐοε ρατεῖδις εοπ{ζα:. ην Ώοἵ.ΡσΟ 6οὲ, 

Συβοργῤνται Δοαϊγαεε.Εϊπς ἀείαταρευπα η]μά Ηοτατή Πιτ Οαὐπι Οά.25. 

Το Ραµρετ παδίς {ο εα Ρτεά 

Ῥηγὸ εο/Η: 18 ἁοπώΠαΠ 4018 

Οαἱρηηηε ΒἱΣηγπα {σεββΗς 

ϱραεβίαπερείασΗ» οΗτη24. : : : - 

᾿ λαιηρο). Ηος ϱβ κᾶφω»δε πίω ὁρμίὸσρεδεεί. 6οπεἱΡάΡά » {Εμ δεῖία 1 ο διᾶ 

ἁππετία» Ίπ Ρατεες πιοἙή5 Ἐμης δίεαπεϊ, κάἀρρεαὶ ρτο }ὶ ἆ2ρεα).βελαφόεει Ὅουτ
ρτο 

««Οὔ1Π1, βεληφόερανπο γοςασα]ο ἀῑσα5 βελευτήεια.ἵα απίδυς, ρας1» δὲ δεΙ1 {παν 

της ἀεμδρεταξίοΏες. 

τῶγε ᾗ. Ἐκ εο αποά {ρες Βοπαίπηπι ΩἨαπευ εἶπι οἶταά ἔροτεηενα ναά αοσ]άα:, 

ςοἱἩδετε να]ερτες οπ1Ώες εαυίς οεσυ]ερναάπίταμα ἔοτευσα { επἶ5 ΕΑΠΠΕΠ ἂΤο- 

ης Ρεπάες ἀπρεπίατο) εε ουποσία». Πᾶς [ρητεησία τετάπα Ἡππιαπατατα να- 

πήεατοπι ἀῑ]ετεὸ ρτοροπίς:εἶὗται {ρε ταπτύπα Εαοίαηεας. Ύαπα απεεπα {πης 4ρε», 

ὃς νε]ηεῖ γὶσι]απείαπα {οπαπῖα : 6οπίτα απας αιιοά αεεἰαϊε ἔοτεππα εα[μί-γε 4ρ- 

οΠ]σευτ:νπάς Ἐοτεππαιγεὶ Οαΐμς ὰ ΡΗΗ]οίοραίς ἀεβμῖσας, ΕΠΡΗΣΗΣ ῥγώΣεΥ ΑΠΕ 

[Υ1 ἀε[ιώργβΣΊΟΠΕΊΗ. 

µεταμώγια. Έος ο{ξ μάταια μάπα » Τ4Ἠ4. μεταμώνίος ἀῑείτατ αμα ἃ μᾷ: δε 

«ιν ὄνιος Ώος 68ὲ μὴ χεήσιμος 1ΗΣΗὴ0.Ῥτο μεταμώλιος ἀῑδχυτα ρυταε Ἠεησίεης 9ΕΕΡΠ8- 

Ἠπης,ὃς πος αμαα μεταμελείας ἄξιος: ῥωηισεπἠμρ.τέμνισαε. Ὦ}Ο5. Ῥτο πόωεσα, Νετα- 

Ρλοσαπη ἵῃ ος Υετβθο αρποίαῖξ ςεμο].ὰπαπίθις ασμαπα {εςαπ ρα. 

2 ς - 5 ΄ 7 π ΄ 

παρα φρασι6ο ἃ) Πορ, Κῶλ, μεταφέάστεο 

;.Άε τετὸ πα]! παοταμαε σύμβολο ον ἔπω τς ὀπιλλο- δἰσηΜη επ πομάς 

ἔπ τετεῖς πεταπ στα, παἡᾶ του : σι {ήμαῦς ΣΕΥΥΕΙΕΥΗ(Σ 

σπο τες ἔπιαπτα ῥτα[εῖ ν --- 4 3 
οῇτ --- ππσῦν ἀμοὶ πράξιος ἔσ- «ρχω ἀε Τε Γ424Υ 
Ρο[πε, εεσεῦπα ἁαϊπίτας ᾖ- ος 5 ἠήιση»1(εά 

σηῦτῃ ὃς ατσυππεπίαπι οὗ - σομδρα ἔνεο Νο»). μαέξια ο μέν: 

Ἡσϊει[εά ῥταάεας Σαταττέ- 3 αβλλὠώτων τεπύφλωγσαλ ρεᾷ- ἸςμΥΟΤΗΠΕ ἐκερεα{θ 

Ῥοτς εχίταπῃ «2Η σ]ποία πο- ρα ος {112 εοσηιΓΏΕΟΙΠΣΗΙ- 

ος ο ος ας ες {τε πολλα ἅ αῤῥρώτει πορθ πνώμαρ Σά6με Φοπριόη» 244- 

ΣΙΓΑ ΠΟΠΙΙΏΙΟἨ5 Ρσαᾶ- παρ Σε οΡΗΜΟΒΕΤΗ ομεπσαΣ” 

εετ οοπὰςόεπχας ὃς εχρεότα- 9 ἀ 
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εσμεπι αθεἰάαηε : Ιλ στα) - ὄμπαλη ὢ τέρψμο». ο δὲ αλιαραῖς {ή ϱΟΗΥΑΥΗ/1 ε]εῶη-. 

ῷρεταεὶς τεῦας Ιατῖς δε τα" αὐπκύρσωτες ζέλας, 05. ΑΙῆ νεγὸ πιοίς- 
«6απά!ς εκρεπαπτας Εήες: ἐσλὸν βαν πέµατος ὁ) µι- τας 1Η. µποἰάγηης - 
αἳ] αὖϊ ῥχοες][ο[ο 1π [ατα αρα ους ἓ ῥγοεεῖ]ώς ρω 

Ραταταπι οχίταπα πηεταπης, ια ει κενη. : - κατ 
σε» ἴη/ογΓΗηίο ὑγεκῖ βεΤΠΙΜΕΑΠΕ ἔεπορογε.. 

Ἱπιρτου]ία Ῥοπα παποϊίσαη- 

τῶς ὃς Εοταλίάαίλαι τιήπαπι ῥτοίρετο [πεσείζα Ρεσπητοης. 

σύμβολο. «ΏοπΙε ασια ἆοσετ πη]ἶασα ἆατῖ ὰ Ώεο Ποπήπίρας ταί Επωτκ- 

βπππηταξ Ρτοϊπάε γετασ) εῇε αὐοὰ πιοάὸ ἀἰκίεογαπας οε Ποπαίπατη {ρεδ/απή- 

{ης 4Πεςτα σύµβολον Ρτο σημεῖου: ὃς ΕΙΙΠι πιςοΥ ΡΟ τεκρήειο). Αγιά 5εβο[ία[ϊῖεπ 

Ῥ]ή]οείιοσις ἀῑσῖε σύμβολα ἀῑςῖ τοὶ ὃν, φήμης μαντεία αντ Ὁμ κλησοναι,) ΠΓαρμοιήφω- 

γαλὰ θήμσς, ἢ ἀπωντίσις. Οατοτάπη αυτα αἷτ Ροξτα πομά πα εεῖατα ἁππίπιτας ἆα- 

εἶπι εβς τεί βατυτα βσαυπηργ]άετας εοπαρ]εξξί ἱρία οταεμ]α » ὃς νατϊείπία, αατ 

πἰ 1 οεσεῖ Πρπιβεεπε ήτα Υε αμσιτίαρατὶο μαμάς αε 1ὰ σετ οπιθία Ίπεςιτα πιο- 

πκὸ Ῥυτεπες. « 

ὀπιλβονίωγ. ΕΡΙΙΠεΙοΏ ρτο αὐξρώπω». ἔοσοδρας σειπίπατο σ. δε Ώοτ. ΡΙΟ ἐσοιδύης. 

Έος εἴξ µελλέσης. δεόδυ. Ώος ε{ὲ ἀπὸ,υε] παρὰ,νεὶ ὃν ν δη. Ῥοττὸ πας {επΙΕΒΕΙΑ 

Ρτοία {Πε εὔοτας, ἐδὴς ο αἱδρώπων φεόξεος µελλέσιν ἔσεδαα , πιςο) ἕνα περ Θε5 ὦ-- 

σεειο). « ς 

τς 3 μελλόντων.Ἠος ἵρ[απι εξ αμσά αἆ Τερείπεπα Ώεπποβμεπες ἆοςετ Πΐςγες- 

Ρἱς,τὸ μέλλον ὥτασι αὐθρώποις Ὁν ἄφηλογ. Ο πόάφις Ῥαϊτος]εςοτίω πλησίον τό χω ᾱς 

ἔπιω ἴδ ὁρμυ. ὃς οἷτας Ἱεα[ευς. ... 

οίνος [ογέμηα ἰαῤογες τς 

γεν[ας αάβης, οσ/ή[ήμε Ἠηδεξ πε[εῖτε [ήμγοῦ- 
ὃς Ποια, 

Ῥγίεης ΓΗγ Σ6ΠΙΡΟΥΗ εΙΣΗΝΗ: 
ομ/σίποία ποᾶε ΡΥεΠΗΕ Ώεη. 

ρράδω. ος εβε}νῶαε. Εξ απτεπη φεάὀν Υοχ Ροξείσα ρτο ἰ]]α «ΟΠΠ. σνῶσ 

Έουππατιτ ὰ Ρτστογ.ηγεὰ.πέφεα δα γετβΙ φράζοµα». Ρετ[βιοίο1ηγεὔέςο. 

πολλὰ δἳ αφδρώτει». ος είξ πολλὰ σωωέβη ποῖς αλβρώπεις παρὰ φεεσθοκίαν όντα τῇ 

ἐχσιζομδων τέρφε- (ποπτε αἱ ταπ(ΝΑΠΙ πόεισµα {Εαπίειτ οκ απεὸ ἀῑέμς. Ναπι Ἡ. 

ή εετεῖ ἀετεδας αιεησὶς ΠοταΠε ΠοΠαίΠες:.εὔρεα {ας ας 1]: ΠΠ]οσηῖα οοπβτα: 

ας Ρεοῖπάς πμ] τα οπήπίδης Ρτατεί εκρεξαεἰοποτη,ορἰπίοπειη»δε{ρεαχπθες! 

Σατὶὸ επεπαπε:αἰής εεθία,αμῖ ]ῶτα [ρεταῦαηί 5 αἶῆς Ίατα » ααῖ επ/ πα Ρσαιήάετε 

51 γἰάεσαπευς, Ἐκεπιρ]ς Μ{ξοεῖα {εατςατ: δε ιά Ιρίυπι αα]ίαπε αποπῴ(απᾶ 

εοππρτοῦας εχρε]εηεῖα. τες, 

2ρῶμαν Ὦ) ΌΤ.ΡΤΟ γνώμίω,δε ἔπεσν. Ἡ[ωτρατυς ἃ Ροξτᾶ µεταφοθικώς» απαρτα παα 
Ποεῖοπε ἅποὸ Ἡ κύβων. 

ια. 

ο ο... ακκενα αείσπετε» [ὸμ γοίµρεαχο». τε δὲ Βαιίῖς. ρµταβς υπο εο 
12 Ῥγεβίοτααι ἔμπαλιν ηόμας. : ο. 

ϱ όἳ αρίαας. Ἠος Ρτοία ἔς οὔετας ο) ο ὦλγειυαις Φρα κιώτων ζάλας βιτυλόν τε. 
νν 

ε͵ς ἀαδὸν μέγα ὁν βεαχῖ ἀπὸ κβκοπαδείας µεγπεση. Ῥοττὸ αἰπκύρσωτε, Έβρο 
ντ --υ- ος -.-- 2 κε 
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ρίατ. πητη, Πηση]ατί αὐπχύεσας Αο{.1.αξ.ρει {/πεορεἁ ρτο αὐτκυρήσας αὉ. αὐτικω- 

εἐο. ΑοΓ. 1. αβτεκκρηπι ὃς Ππεορε αλτέκωρσα. γεὶ ἆ σταιήτοπο χέρω. Ρίο 

ζοπιπα, κωρέρ. ευ]μς Επεταπα. οτῖε κωρῷ δε «Ἀθοὶ, χόρσα. ἡΓπάε Άος, 1. ἔωρ- 

δῦΐ. 
3 

πεδέµεω. Νεσ]εδχο απσπι. ΡΙΟ πεδηµείνω. Α γοτδο πεδωµείβω Αεο]. ρτο 

εοπαπα. µετάμείβω. Ἱατα Αεο]ες ρταροίε. ον Ειείαπε σέ. Μιΐαπε επίπα κ 

1 ᾱ. νῖ ρτο ὄμματα ἀϊσμΏς ὅσπατα. ὃς τ.ῖι δ. πα] Αεοϊήπιο Αεπιμας Ῥοτ- 

τὰς νυῖε γίαπι Επηρίάεπα η Ῥλα παίδες γετία τοβᾷ ἰπ πεδαέρου ΡτΟ µετωςου.Τ.εο- 

πίσετης εοπαροπίε εκ πέδον, δε ἀκείβω.α.-ἀ. πεδα μενα) ηπΙσεΥ ΡΕΤΠΙΗΣΑΥΗΠΣ. Έαπ- 

ἆθαι εοπιροβείοησαι εκ πεδίο {εἩ πέσο δε ἀμείβω {εαπίεας Ατεθίις ε:σά πιε]µος εί 

Αεπηϊῦ Ροτα {επτεπίία. 3 

2 2 . 2 

παράθρασ. ἐσῳφ. κώλ, ἑ- εέτοτερπ:. 

. Ξ Ξ - Π ος ῷ ς . 

δὶς ὃ Εικοτε]ες Ῥλίίαπο- τὴ Φιλαίορο » ἅτοι καὶ Τιά. Ἐλ ΡΕΗΣΠΟΥΗ ΕΕΣ 
ος ον ς αμα ο ωος - ὁσαπε» ( ἆ ο ρη- 
πιάεραταστασατα {οὶι παῖᾶ- 5 ο ος οι ὃ γρ] / 
κ ο πω τα ( ὀδομάχας ἄτθρὰ ἔκτωρ) . ἆπαη γε σαΐη, σᾳ]- 

αἆ αἱ οσίατω εἴθί θτααῖς ΙΑ  συγγόνῷ σας ἐν ἔρμεενς } εοςβασμ» 
Ρ ο . . 9 α “4 . Ας 

ἐρῖρι (άῑτίο ἵητος επος εἷ- ἀχλελε μα κάτεφυλλορρίσεπο- αβιά {αγ 1ης[ογμΙ 

πες τς »τε ραιτία(ποβο αῶν, : 4θεμ εἴαγεήβες βΡέ- 
π{η[εε,ραττῖο ο κ οκα χα οσο ; ο. 

ερ ρα σνοστωάτπας ο μὴ σώσς αὐπανειςὰ ἆμτη, ηὴῇ (2ά1ο νίγος 
Σο», εοσηιεόία ας Ίαγες «πα ο, 7; : Ἴηε ης 
1μς οδίεπτατα ρταἵπππη «ὔ- Κνωσας αμορσεπασέα. τ ΣΗΣΕΥ -ᾱ /ΠΗΣΕέή5 

πβῄες-πιοτε σα]] σαἵ]πα- 70 σι Ολυμπιῷ 5εφαρώσαμά- σποβια ἴε ΡΤΗβεΣ 

ο. απὶ {1ο ἵπ Πεταπίμπ]ο ος. ΡΕ. ΑΕΤΗΠΕ αρμᾶ 

Εοτάτες , ατ ἄηε σ]οτία Ῥα- τρ δε ὂν ΠωΡῶι, ]δμώῶτο Ἑς- Οηρίαν! ε0χθΆάΣή5. 
σπατ:πεςἵαπα ἀεουτίο ἁοᾖι- ς : 
ο : ρ 

4 7 

ενο οἱοσίοίαπη πος σετῖᾶ- ορ ο τρ νο σδες ο ... εναν 
πίπο γἱέτοτίατα τεροσιαίῖες: ΕΕ ΜΕΥυΜΦΩΝ λάσρα Εαροζερρο- { 1β/ηρΗη ΕΊςΟΣΕΙΕΣ» 

{εά Ἡοπος απεπα ες ρεά μπι μιλέ- : οαὔμσα ηοΡῥαΥΗ δᾳί-- 
κ : 2 3 57 . 

γεϊοείταις εοπ{εαιστας 5, ὠγσας οὐκείαις αβέρας, πεα εχσοΏό» τεζ[αης 

παοημκ ο σμολ τε. αρ ἆοτμε[]ες ἄτµα. 
τὸ . ἔασαταα {ρε πιεβοτετο : ῤ 

επεπεῦση {οττα, νὶςϊα δε εοτοηαξας ες ἵπ Οἰγπρία οδίίασε αος, π πάσα {π Ῥγιβους 

δεΤβ πιο, νετσσπεχα]οςσο {επις]. πάς Ηππετατη,αἆ ὅπατη ἅτα {απτ ελεταλᾶ, πας Ἀπίπετας 

Ἐοτοπίϊροπες (ετγοπής ρες Φἱεἱὕαπιασεπη Γεαυπήτε {εοῖε,υε ἔε[ας Ίουφο Ἰήπετο νίτες., τα 

Ἡς Ιοεας,τεσο]ϊσετεεἷ]α πια]άρ]1οἳ νέο εχτοίής: ἆππιεο 1π {οἱο ταπα ατα ρατήο Ρτο- 

Ῥηόσαε τεσίετῖς. ον 
... 

εξ Φιλανοβρε. Αροβτορ]ς αἆ Ἑτσοτείεπι,ανα ἱρᾷαρρ[εαε ρείστεσα {εεπιοηξ, 

ἃς ἁοάχήήπαπα ἄε τεσπα ἱπαχρεξεατο εΠεητα: ὃς οβεεπάε «πα ἁπαπο Ῥεθεῖ- 

ο ,ααμπι π 1Η] τα]ε εχρεᾶαπάυσα υἱάετοταητεῄόχα ραττία {εάειοπίοας ρετζητ- 

Ὁ ατα, πε[ίοτεπι {δάσπι παδξασα ο ε,δε 1η Ἡλππετα οἴνασατε ςιο]{ᾳ Ρροτεπζ πια 

-σππι Άοποτς γήστη εκεβ τς. ο ανν 

τοι. δὶς ατα Ρτοία ΙἸοαπασίς πως δὺ ἡ σὺ πμ ὃ τα χυτησος 3 κ πεδων τς ον τα
 

ευγγεγρῷ ἆφοξος χαά µοραδση κα δέος ἀλέκπωρ μάχας 
Ε)δογ πα Ῥοσ.εεπα το 

α Ἡ 
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σὺ.δει ὀδομάχας Τ)ΟΓ. ΡΙΟ ΕΟΠΊΠ1, θδμώμε. Ὑἱάστατ Ροξτα Γα[ρίσετε αἆ ρή/εππι. 

σποῖξ ανο [οἱεβαπῖ γετετες «ετζαππεΠ σα[1ογίπι {οἱεππίτετ δὲ ριὈ[πεῖεις εκἩί- 

Ῥετε.Ω πατε ε[ᾷ εοπιρατατίο εἶεβαη»,αμα ει ατασα εἰί Πάπα γαπίτατξ, δε Ιπο]ο-- 

τἷωπα ἀσιιοβίεατιπα σἰσαταπα Βαάπαπι ἀεε]ατατίταντ { ρατα ἀῆεοτάμς Ἱπτες- 

Ειήβοε Ἐτσοτείε»,δζ Ῥτο {μα ραττε ἀερισπα[ες, ἄπε Ἱαυάε δε σ]οῦα ρειπιαηΠ{- 

{εςποἩ αὗτετας σα]]ας αἱιαμῖς σαἱμπασεας οί πα αἱἱο,/{πο 1η {ΠετοααΙΠη]ο,ςὅ- 

ταίιτητ  Οἶπι εοηττὰ εἶατης εια{ετίε εεἰεβειτίπιο ΟΙψπαρίοτυπα εετίαπ!πε Ρες 

Οτασῖαπα γηϊπετίαπα:ζιοἆ πὸ αεειἀΜῖεε,α πατα]ε {οἷᾶ αεπο ποπ Ρειπππτα[]εε.. 

τὰ Ώοτ.ρτο πρθ. γΏτιτ γεΙΏΟ αχαταφυλλοειέω. Μεϊαρ]οτα {ππιρτα αἳ ατ- 

Ὀουρας, ματια ξο]ία Εηππά ἀθοἀππτρδε ἀε]αρία πιατεείευπῖ, Ιητετάιπι ετίαπο. 

Ρεπήπατι ϱ. 
7 τς 3 ο , .- ο νρος, 

αὐπαύειρα. ος εἶχτὲ ᾠανπώσιωε 7 ὧγδεῶν γοµδόη, εάἰεῖο αιά Πτ εκ γὶεῖς Ίπεςς- 

{ς εοπιπ(ᾳς,βοίαε 1πιῖσεπι αἁπεσ/(αηεῖρις.Ἑκ ἀντὶ εοπ{7Α»άάΜεηββ,δε ἄγλρ.Α-. 

[ὰς ὀνπαάειρα εκροπίει: ἔσανδεε». Ἐνανε ερϊεΏείον Απιαχοπίάππι,σ πα {1ΠΕ πο- 

λεμικαὶ ἵπβατ γΙτοτυπ:γε] ας αιάεητ υ]τὶς 1π Ὀε]]ο «οπειΗτείς, νι αε Ρεητῖις- 

β]εα Ιοσυΐτας το]. Αεη.1.Υ.127. 
γω ὅ-. θυραιἀ. ὁ αΏὲς Ολυμπία. 5εσυΠτιΙΣ αυίεπα Ἐτσοτε]ίς Ίαιᾶες ὰ επἰρ]ίϊ 

γιἁτοτία ο εώς 1βΠΒµοςα. Ηὶς θερει ἀῑβτιομίοπεπα {μππεῃ-- 
ἆππα Ρυτοιοῖς πἰπήτυπη»(επιεί Ῥγε]ία, [εππέῖαιε Ἰβ]ρπία: θεΏο]α εΠΊσι γηῖης 

ταηεᾶπα Ῥγτηίαάἶς πιεΏΙΟπεσω {αείαπε. : 

σεεμὰ. Ἠος ε{ὶ Τμέραν ὑψοῖς ) µηολωύξις. Ἠ]ς ποτάπάα ππεεαρΏοτα ἵπ βασίζεις- 
ΠιΏρτα ὰ Ραϊα]ῖς, απά οπετα Ἠηπῃ ροβτα, Πμπιετίς αττο[]αηε. ΕΙ δε {πεςάσελε 

Ἡῃ 5 ες μὰ λεσεὰ, Νίαπι ΤἩεσήηας αἆ Ἠπιεταπι βτας, ἀῑεῖτ ρτο τοῖα Ηιππετα. Εῇ. | 

ετίαπι {ετπ]ασυπα ρετρμγα ας 5ερμὰ γυμφᾶγ λετς».Ἐτ αυ πῃ Πἱς Ἀγπιρβασυπα παξ-- 

τἱοπεια ξασίατ, νἰάετητ Ρἰπάατις {οπεῖτε ποπ Ῥα]]αάϊς {εά Ἀγπιρααταση πι, 

λαΐοε ασιᾶ5 ρτοτυρί{ε. Α]]εσοτ]οὺ εεῖαπι [ησαὶ Ροβεητ ΏΦε ειδα» δεςιὰ γυμφ)- 
κ νο ος : : 
λωτρα βασέζειςνε Υηῖε Γ,εοπίσετιις α..ᾱ. εεν Γεω 1211 γίνει γε [ιν ὁ” εεγεατῦ ΣΡΕΥ:- 
Φεῤοιος εἰ, γαλ ' εποοπέῇ». 

. γ΄ - κνναρο. λ , . ΄ . : 

ο ρε ὃν Ἠος εξ οἴκῷν καὶ ἀγαρεξόμλιος παρ Ἱμέρα ὥαπεο ὁν εἰχέᾳ γ2) καὶ πετ 
σριῶς- : 



οἳ τμ τσαῦςΕς ας 

δα δές, λάς. λύλι, οόκες αλόίας δις αλθίας οαὖἲ 
{νο ος ος ων αν νεο αν ας ας ενας 

«αρα ο ο ον 
ΞΕνΝοδονῖι ΚΟΡΙΝΘΙΩ; - ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙ ς0-- 

α τἰητλίο βοάν ομτ{ο τῇ, εωσ{ει σα), δεέµῳ 1) πη- 
πάθλῳ. δε απἰπᾳπετείο γ]έξο- 

: παπα αἀερίο... 

Επ δίος ἜἙξ. ΘΏΕ ΧΤΙΙ. 

ΑΕΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

νο Οοτήβή ἱηδες ΡεΤΓΕΦΗΗΙΗΥΗΣ , εοὔαηλεή”- 

ἁαέα [γή αὖ ἠπισίο υἱέζγέοε εἶθ ἆογπο ΓΗ οδίτοτ. 

{ησγεώίήγ {η Ἴοοος εοππεπάαεοπ. Ρτήη ῥαγγίάσα Ὁξ- 

εἶογν αὖ «Φεατε , ἡήμία . εβγιαηπίη» 66. ἠπσεμ]ο (ο- 

ή Είογ//ή2 εοΠοΠΗ, 1εἰμάε. ῥγορτία Χεποββομε α1γ- 

Έμτες τεεεη/οε. Τεγηὸ Ρα: εἴηρ Ἴρε[α]ὶ αυέέυγίας αἰί- 

{οί ρεγωγήε: ὅ- Ῥεσοάογηπη «μη ἰαμάα. Ἠίπε αἆ {ο- 

ήηεβήη γεάέε. Ἰ απορια {β/ ή Χεπορβομίογεργε[ῇ» Ρίη- 

φώς ο ΤεςεΠ{ΟΕ αέζογίάς: ἕτ ογαΜίοπε αἱ ]οιμεβῃ (οπή ΘΥ::- 
ο ωσπο | 

2 « ΄ 2 4 

παρᾶφεωσς. . «Ροή α. Μλ. ἐς ὠιτάφρασε.- 

ς ος . : : 
ο άρεσε. Ἐεὶς Ολυμπίκ Ἐποα-- Οὔρίο µε ΕΥ ν 
ὉΡρΒοηςΙ : α- : 7. 4 πορβοπεῖς ἄσπιαπη, εσρα εἲ ο, . γίωπη ἑαμά 2ο ἀοπΗ η» 

Ὥες Ῥεπίσηαπη , εΙσα Ρετερῃ- 5. 9 . ὑρμίσηκής εχσΗ εἶμε 
- ψ 

Ὥος Μοίριαίεπι αμα ττες ἵπ σε ΕΟΝ σορο ΄ ισοαα α - - 
Οἰγπρία γὶθοσίας οὐτίηαῖς ἀΐνοισι 3) Φεεάποσα » γ/ῶσο- Ῥοῤιη ώμο ΜΗ/ΕΤΗΙΕΝ- 
(δααϊδεαι Τμεβα]ας Ρατετ.. μαι 2εἶη» τῇ ΠοΕ1Ε11Η αἱ - 

επσῇα Ροάυπη, Χεπορλον ἤ- σα) ὀλβίαΚόευΦογ19μίν. εαῥεάσα ΓοΥΡΗ Λη 
τας επσία Γη βαδιο., δε απία- 

: πε τα 



ο ο ΡΑΦΙΑ πΕΤΙ 
«απετεῖο ΥῖςετΠε) εἑάεπι οΡ6- 

«Α εε]εῦταῦο Οοτπεμαπη {α- 

1 οραἱεπεία, βοτεπαδά{ανς 

ἵπασπιρας εἶαταπι, Ρε]οροπ- 

πεί νεβάραίσπα, αὐὰ ἵπ Ῥε- 

πἱπ(α]απι εβ αἀλτάς, νδΙ τεπι- 

Ίππι Ίαδει Νερισπας , αὉ 

Τβ]λαιο. ΠΠΙιπώίίαπε εἵ {4ετῖς 

ἀϊθας [(νπήσευς, 1π σπα Ὦ8- 

Ππίπιοάϊ εβ τεῖρα.«δ{ἠταπο, 

νε Ετπιὶς εἴήταταπαι ἑαπάα- 

ππεηεῖς, νἰάε]εετ Ῥοηΐς Ἱερί- 

δις , Ππήήα δε ραςῖ ἱπηῖτά- 

εας,{οτοτίδας ελάεπι πιαϊττο 

Τ]λεπήάε Ῥοπα ολβ]ίᾳ {ασσετεπῖε ΡτΟΡ 

Ἐοφῶνπ, ΧεπορᾶοἩ Βὶς Εῑε μις ΤΠεΙαΙί ειὐι/{ἆσπα» ὃς αὔυπα Παδαῖε 

εειάατηπα, Οοτίηταίης. Ατηῑοτα Εµεταπε εως ρα- 

Ώς Οοτίῃί]λο γἱάε Φιίάσπι. Ρ1π. Υ οἴαεεττ. δὲ 

ομ1[οΥ κά. 9Ις αρρεἶ]ατας Κἐπορποπ χε, - 

Οµία αυτεπι ΠΟΠ πιοάὸ 

ιταοάοταπα » ετήσια ΟΗ6 

τετ ὃς αι»: 1ρίε Η]5 {πρετῖοί. 
ιερβαπυπῃ. 

σαδιε;.. Ἐπασδειὲ δε εαςοσιρὀωος. 

«Γοιτὸ αία Ίος 1η εετταπῖπε ρου ππιασι {ε εκειοεδατ. 

Ἆος τ]αῖτ, {εὰ εείαπι αιήπαυειτῖο: Ίάεο ποη ἀῑεῖε ΠπιρΙιείγες εαδιεῖ νε Ρίᾶεε- 

ἀοπεῖ Οόα Δολροδεέμῳ. 5εὰ ατα ἀπλείραείοης αἲς δε 3) σητα»λῷ πδαι- 

ἀλγιωήσωπ. Ἱεασμε ἀιρίες γἱόχοσία»νπα δ εέμῳ αῤαιο βαότυπι . {εκεεπεοίπαα 

ρεάυπιινεῖ γεαίη, {εκεεπτοσήτα ὃς γὶσιητὶ απίπσας {ραπίαπα επαοπ/Ώς εἴξ δε ἴπ- 

Φεέδυεον Τοσειδᾶνος ἀγλας- 

κκρογ. 
Έτ }ὸ Ἐνγομία γαΐε, χά- 

σγνν- τ 

παῄ τε, βάβρον πελίων, 
ἀσραλὴς σύκα  }) ὁμό- 

σροπος εἴρα]α »πταμίαι 
αἰδεάᾳ πλούτου » Σεὺ- 

σιαι 
πώδες ἐνβέλε Θίω- 

πο, 

οσέ[ζμε ΠπάσντεηγΗτη νγ-- 

πας: αας ἁλαίτίας {αρρεαίταης, 

107 ο μία κε: 
ΡέΗΗ! » Ἴογεης Ἡμηρηί- 
δι. 19 βας επ Ῥη- 
ῥι1Γ ΕΜποπηά . [0γ0- 

ῥμρα , της Ἡδῆγ]η, 
' [άρει πογϊόης ύ- 2 

άῑα αχ , ἀήρεν[αεγι- 
εες βοπσηόης ἆιῃ-: - 

ΤΗ αμγες ή Ίβεο 
πάν εοη/Η2γ1εῦ σης, 

“Νεωο Απτεπα ποὮ γἱάςτ {αο]θμι εῆς ἱορίμπα 1Π φαδεῖ » δε μῷ» Ῥτο σι 

εταιήε. Αἴεετα πεαθλῳ αμο,(πεπιαἁπιοάυπη Διόφων ο Φίλωνος ο ὀΐκα Αλ δν πιδὸ» 

καζω,δίσιον » ἄκωπα, παλέυ. Νάπι πας «οπΏπες “απ μετα» οι Ἴσεε» {ΑἱσπηΣ 

αν μπε ο αηε,ό’ ἠζσην. 9εὰ Υε ἀϊσατι αποά {επεῖο, Ῥατο Ἰορεπάισα 

εΠε αιδοσἱ6ύµῳ» 3) πωπάθλῳ. Ἐτ Πε εἶατιοτ εεῖτ {εηίης. Ίναπι σιδοδρέμος μη 

κα δι σώταθλος » {ή ΦΗΙπᾷΜεΥΙΙΟ εεγχας ἀῑςὶ {οἷετ » Υτ μυ. 3,ΕΡΙΡΙΑΠΙ, τ 

ας1]]. 
ο 

Κ ντνω ς ν -- 

ο; πεγταθλος Ὑλαι, καὶ σοισίεις ΜΕΕΜλΗΣ. 

-)εέμῳ. 
σθὶς Ολυμπιογίχαν. Ἑος ε{ξ τεὶς ὃν Ολυμαίαγεγικηκύτα. Ἐχοτάτιιπι αεεΠὰ εοπῖῖ- 

ηεῖ «οπσηῦπεπα Κεπορβοπης ἑεπή]α Ἰαμάσπι, Ῥηγρύπι επίπα ἀοπιΙσα τε 

ν]άείσεπι αρρε[αιτ : αμία ρατετ οἷμδ βεβαίως Οἰγπιριαάε 69. γὶεσταεττρίε 

νετὸ 79. ΥΏα ἀῑε εωτ{α» δὲ ρεηταϊμ]ο, ος ἆεσσπι οι Ιαάΐϊδας, ποῦ ἀεεεπα 

αππής γε Άασει Ασοξή εοπιπεμεασίη», ραῖτῖς ὃς Π]1] ανα ὰ [ᾳ ἡπμίσεπι ἀλλ” 

τοηε.δεά {αἱρίεος εἰς εστοτεπη ἵπ πηπιοσὶ Ώη]ας Βιρρυεαβοπς αριά Ἐπεμάση. 

Ώεἰπός ἆοπαήπα ερπάεσα αβΡε]]αξ ἅμερον ἀσοῖς, λος «ῃ αρ ος ὃτ ἐένοισ σε” 

εάπρτα Ἶος «8 Ἡ ἔένων Ψεβαπευτικον ΑΕ Ρτοιπὰς φιλόξενο. Ῥτοίπάς Ι8Η4ΑΕ αὃ Ἡα- 

πια πίσατς {η εἶπς» ἕξ Ρετερηπο». Ουδά αμεση Ἶος αά ὃὶ ὤκο τεῖεζα ο {Α- 

119 οξομάιε ὃς {ετίες {ευραοΏῖς, ὃς γοεῦπὰ 6οπστµο ἴγηιαχ!ς.Ο πο ΒΕΥΕ Εαά κ. 
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ΠΕαγιάεατας Ατεπις σι Ηῑα εεἰδμῖε (οσίπεμο., 

-γράσομμε, ος εξ γνωρίσω » ώθιμογ «οιήσω : 3 
Ῥτο γνοεύζεῳ οσοι {πρεείας Οἆα {οχτο/ἔτορδ.σ--Δίαυς Βέης [αμάςς ζοτία- 9 
εδί αβστεάϊσης, Χεπορβοπτεπι Ιαδατ ὰ ραισία, Οἱ 1. ολέία. Ώος εἰς ου δαμων 
νοςδευς» ὃς ὤλεσία. Ἰάεοπι πος εοπαρ[εάίεας ἑλβία. Υετππμαϊ Ώμις εἴμπαα η 

41 ἀεβ δε αά νίταπα λοπεβὸ ὃς εοπαπαοάξὲ τταπσεπάασα: ὃς εετεὲ εκ Ηβοτής 
ποξα {αείς εξ (οσἱαιλί οραἱεπτῖα ο. Ἰδμής Ποσειδόνος αεέδνε»»: Ώος εἰξ σείσνε» 
ΣΠελοπογγήσου, όσερ ὁ Πεσειδῶν ὁ ὃν 19 μῷ πμώκλνος έχει «ΑΤοικΗΤΗΕΙΟΥ. Ετεπσα (ο- 

τἰπεῖις ατα εξ τπ [πε ΤΕ ηπί, ὃς ρηπεῖρίο Ῥε]οροππεβ-α πατε Ρετ. «απ. ταῃ- 
ουαπι Ρετ γε[μραίυπα οάΐεας εβ {π τεµς παπα Ῥεπίπιαίαπη. 1459 εείσπα Ο4, θ. 

ἀῑκῖξ σύχας Ἐοεύδου. δε ῬασεβγΠάες, γε Ώαβεε Φοἱνο[ίαβ, ὁ Πέλοσος λιπαίραξ γάσου 
Ῥεόδμιατοι πυλαε. Μεταρποτα Πῖς αρποίζεπᾶο αἲ αῴοις ρεεῖτα αᾱ ἵοροσία- 
παπι Οοσίπίμας αποΙς εξ 4 οἆ. Ἡδρ. 4. Όαση. ΠοταἩ] απϊ ὄλωσα {οἶησα 

Ῥατα]ε αρρε[ας αἱ {ηπεη Αρα[ία. Ἐεαριά (ἄκετοπεπα- νε[μῤμέωη: δἰ- 
εἰδα. . τς : 

19 μία. Ππηπαίασας Νερεμηνς ἀῑσίεας,απῖα 18 Ἠξηπιο επίσης εἴξ, γβ! {αεΕῖ εἴρας 
1ρΗ [βππα]α οἱ Παάἳ. Πλσειδαῤος Ὦ95.ΡΕΟ 6ΟΠΩΠΙ. Ποσµδῶλος. 3. ἀγλαύκαξου ες δύερΥ. 
΄Πος εΒ εὔαγδοες.ΕΕ ουτεπι ἀγλαύκκέρες ὁ ἀγλαξς αόεεις ἔλωγ. ΑΡ ἀγλαοςαμ γὰ, ὃς 
κτερς [οπίςα γοςερτονέο. ο οκ. τα. 
«τῷ γὸ. Ώοσ.ρτο τῤ,Πε Ἱερεπάπαι ευπα Αἱά. ὃς 5ε[ο]. Περι γιάσεις ὦν τε. 
οὃ. {εἆ γοςῖςτᾳδετο[ἱεπόαπα ἑὸ. Ῥτοβεετ πιοίσαπ, 4. ]αῦς ἃ τεξτα. τεἱρ. Ιπ[ῆτα- 
τίοπε; ἴπ οπα γίρεηε Ῥοπα Ίερες » ΠηΠτία» ὃς ρατ. Ώε. Ἑμποταία ἁιάυπι 
εβ Οὰ. ο. νὈί σώτεια ἀῑσίεας δε µεγαλόφοέος, απεπη ἱοευαι-εἨπο 1ξο «οπέες 1η: 
απιασ.τ. εν νο .. 

βαδρον πέλεων. Ἠος ερῖταξ πο {ο Ἑαποπαήίς, γεεχροαϊε Ατεεῖας: {εἆ δὲ 
Φ]ής {οτοτίυςς, ου{ρὺς ποςεβασιὸ ἑαπαπαπα Βγπζάδπιεητο Ἰππιτίεας, ὃσ ἵπ οσας 

τωτὸ {πεΗπατα τευτωδε οἴήτας οπηπῇ5. Ἐε Πς αεεἰριεπάαπα {αεῖς πάσα: {ετίες. 
νεσροτασα, Όπιπες εοὔΐεες Π4ΡΕΠΕ βάδρον σολίωγ ἀσραλής Δία» εχοερίο 9ε]ωπαὶ-- 
ἁοια ϊ Ώηεο 1Π61σ]ο τεζχὲ ἱασ]τ Δίχα πολίωγ ἀσραλὸς βά9ρ0). 

δίκα.Ὁ)οτρτο δίκη οπς {γα ἀῑείειτ ἀσραλλς, ὅτ μὴ σράλλεται απ]α ποη εἶτιι--- 
ας, υἰβήΐσας οἆ στα Ώατα Ἰμά]σας: νε] απῖα οἴήεαεες ὰ ους εοἨεατ Ἰῃποοβομίία:: 
ἁίπο Ὀεπεβείο ΠιαπεΠΕ. . ο 
εἰεαζα.[}οτ.ρτο εἰρίωώη. ἀπὸ τὸ εἰς ἓ εἶνευ τᾶο αν ορώπες,θὸά ῥίηρς 1η γη η εοηηξ--- 

ὤν ασ. Ώιείεας Τα{Ἡ τα ομόσεοσος ὁάεηη Ιογ1όὴς ΡΑάμ1. Οία οἱ 1ηβΗσίαπα απΏαξ, 
1άεπι ρασεπα 8Ώ1αξ: ὅς αιή ρᾶεεπα απα:, Ἰάστ ἴπΗίαηι Ραςῖς-Εαμεσίσεπα αππαξ... 
Ῥασεπιοπι Τηθήεία εοπἰηπςίές αμα εἶαίσας ἵ πα Πμήεία τεσπατ » ρβεαϊα. 
4ο]εεεβε. ος 
σαµίαιπλότν. Ἑεσπαβέε εΠῖτη Πα(Πεβνίσεπτε Ραες ἀπείσμης Βοπήπες: εοπετὰ, 

ου πι π]μΗεία εχετεεευς,Ὀε Πήπασεε αεςεπάϊοςἁμήεες αἆ Ἱπορίατα νε ρίυσῖ-. 
πιππι τε ϊρµπεασ. ον η] λες : 
χεύσται. ος ε[ὶ χαλλίσοη θυγατέρες Θέμιδος είκαα βαλευυμβνλε; τει γα δὰς βελος ᾧ-- 

ο δι, Πείεοάης Ώαας Π]αταπα ππαίτεπα Υοζαξ. : 

Δαόσεορ ’μλετολιπεςα) Θέμη ὃ Πίκο ὅρμω. 

4 ἕ 3 . κ . ο 

Ελάεπ{ Πσαϊβεαείοπε γνῶναι 

- 
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Ευνομάίω τε, Δίιω τε, κα Βερίώνν τεδαλζαν, 

ὅπες Θεσωὸς» 
Ν 

γέτα » ἄλλα 

’ 

παραβεσα». 

Έτ απαταπι Πής εἴξ {εορῖ5 

πτ ρτορα[(ενε Ιπίαπίαπι απᾶπι 

σιαῖϊ Ὡοπήίπος ἀῑδᾖς Εαθά(απε 

απάαεἴδας ἵπέεστεί[οἶεπτ, απᾶ 

ορυἱεησῖα Ὡωσσείσσατ, αἩϊ αἰῖα 

τε απαρίαπι Ροῦίοτες {π[ο]εί- 

εππε. Ἡαβεο τες Ρτςε]ατας 

ἄε Ο ουἶπιλμή]ς πατταπἆαδ,αῦας 

πι Ἡσσαα εξετατι , Ῥοπείτα 

πηςὶ απϊπή απάασἶα τας Ἱπιρε]- 

ἄῑτιΊτα νε εἶτα πεπήπί ροβιδί- 

1εβε ρτορτίαπη Ἰησεπίσπη ος- 

οπἶτατε, αοππετε ΠΟΡ Ρο[ᾶπι 

«αποπήΏας τες ρτα αδ]]ες 

«εοπιππεπάστα. Τοῦις ὃ ϱο- 

τἰελῆ ΕΗ] Αἰετα τοσῖς, απἲ 

ἀπ Ῥεϊοροππείαπι οππ1 Ἠετα- 

εἶϊάϊς Εεταεἶίάες 1ρίε εοταπι 

ἀυκ πἠσταπάο, Οοτπτ]1 Ίπι- 

Ρετῖσπι οὔτιπις , ποτα τετ- 

Ὥππτες νατῖο (πθιπάς τεα- 

Ροτε (ρ]επάοτεπι Ρρταπεταητ οὗ γιέοσίας 

εειταπαπίοας ροσί {σας, 

ἔξίλονπ Ὦος. Ρίο. ἐδέλεα. δηρεσ1οσί 

Ῥταοεειραίοπε αμαάδτα. Ἐτεπύτα εἶπι Ταχας δε ρε 

ταῖ {οἶοτοε», ταὰς ΔάΑασία, Ημμῃ μοη ΙπάισΠΑΣΗΥ 01Η 

αἱόσιε τά 6επις: γυ]ερτοῦτισα Ἡ 
ὃς Ῥοσεπι ίς ορί!Ώ εἰς ἀήρεπίαττίεςς » ὃς εοπτμπιε]ίᾶ ρτορυ! 

τῖςες,α παπα π πιία Εα[ιείτας, απο Επουαπταν,ρτοςίρποτε {οἱεξ- 

ὅβειν κὀρου. Ῥοτ βγρααρεπ ε{ε Ιητε[ᾖ]σεπάι5 δις 1 

οπεῖῖο {πεμήταεϊδ», {οά {Αεμτίτας εοητπηςἵἷα ος ππατετ. Ὑ πάς Ηιά. 

ἀΐοσα» 

. 

ους πάέαας 

Ἐίκτες τοι α9ροέ ὕβει, ὅταν χακῷ ολβος ἔποιτο. 

Ῥουτὸ, ἵπ κόρεε οἳξ Πιεταρβοία. Ἰναπα ρτορτιὸ 

παπάς βΙάπωπα.Ταπα νετὸ τεαηδίεττηΓ αἆ ΠΙΑΡΠΑΣΗΠΗ 

ἱοτατοπιτετάπιαε Ἱπὰς ΠΙαΠΑΠ5 Ειβαἀίαπα, Ψιὰς παπς γοςεπα αἷία αςζ 

Ἐρ. 2.04. Οἶγαιρ. δε 3. τἼπα, 
/ ΄ ΄ . 

ατέρα. Ὦ οτ.Ρτο ητέρα. Ῥρασυμν ον Ἀρρε]]αι ἃ 

νν 

αὐπο. κώλ. ία. 

ἐθέλοιπ σἳ ἀλεξν ὕβου, 
’ 

χοεου 
µατέα ὁἈρασύμυδην. 

ἔχω χαλά τε Ὥράσαι » σέλα 
/ τέμοι 

ὀὐδῆα γλῶσσαγ ὀργύει λέ- 

3/ τανς ” Δ Ν 

ἄρναχον Ὦ κρυναι το συγω 

ήρο». 

ὕωμι Ὁὶ ποώδες Αλάτα, σολλὰ 

αρ γι- 
χάφόεον ἀγλαίαν 

ὠπασωτ᾽ ἄκραις αξεταῖς 
«ῶρελδόντων εεεῖς 

εν ἀθκοισν' πολλὰ ὁ ὢ 

χαρθίαις αἲδρῶ Έβα - 
λον 

Ὁλ 

οαΐδας ρ]ετίαπε Υεῖσοτηπα εἴσίαπι {αοής ἵπ 

ὃς εοἶἶώταπτ ἵδα Ποι ἐνκπκῶς 

ἱαητῖα Οομπεβίοζυπα 5” 

ΣὐΗΐ5 ν. Ίέεπα ζοηπΖβαΤεΣ 

ος αἴθετε ». απαπι' ἀῑσίε 

οςσῖΙ5 » ΠοΏι ΠΟΠ εοπτ- 

οΏ Ὠεῖειας εοί 

δρασέως μυσεοτα. 

Ῥουτὸ Θέωβςεβ σεπῖς, εοτωπτ.ποπα/πὶς Θέμε. ας Υος εεβε Ἐμβατβίο πνωτὸ 
- 3 / αφ Π ο 5 

χα δίΚΝ 5 πολλαλοῦ παρ Όμμρω» ὢ 6 0γον δα αν ὁ. Θέμιδος, ο μανα 

λ διά σὐ τ. Θέμπος) Δωρικώ». λ ϱᾷ' α
ὐσ, Θέμις. 

: 

μετάφρασι. 

Τοἵμπέ ἆζΕΠΙ Αγεγς 

ΜΗΥΙΣ {4ΣΗΥΗ ΑΣ τια- 
ΣεἼΙΠήαεΜοφΗ/.Ἡα- 
ῥεο βοπε[ήσή, {ο 111 αη- 
ἁποπή, πήη τεᾶα Ππ-- 
σααπι Ιπείσαξ πά ἀισεη- 

ἆμῃ. Ιπιροβιόηε οεζμί- 
74γε ΙΠζεπΙΓος 1Π0γεε» 
Τού απεεπ ὁ [4 4- 
{εέα»ερε ΦΗ4εΠ γΙῶο- 

76 ΤεροΤΕαΣΟγεΏΣ [β/εΠ- 

ἀσγεπι Ρ7«ΦεΥΗΠΕΣΕΟΤΗΗΣ 

{αἱ Ρε Γης τεμ 

λες γιάογες Γηετηπέ. 

ἵπ [πετ εεαΙΜῶ: 

ία νεγὸ εογώό1 Π- 

η ΗΣ 14 ΕΤΗΠΕ: 

Ἐιποπαίαπι» Τα4- 

5 οεά(- 
ορεσι {α- 

{εά 

ερτίοπς» 

4 κ, «οι 
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ρμάεησ” ο 2110ηή 4ΗΣΡΟΥΕΠΣ. Ατ ΏοὮ ἀῑότα πιοὰὸ, {εά ὃς Εέχα αυιάθςο φατίς 
{ατιεῖᾶ»., : 

ἔχω καλά τε. Ἠεπιο ΠβΙρατατ αετεπείοΏεπι ποῖα ας Φεκάτασκευη 4ἆ Οοεία- 
εἰάοταπα Ἰαυες αἷία». ος σοι 

αόλμα τε, Ώοἵ. ΡτΟ όλη, 4- ἆ, ἔχω εἰπεῖν καλα» ἄπορ γωῤ Φηγεὰτ παρερµα. 

πα) γλῶβαί µου «χαία.τόλιω. Νοϊαπάμπα ερίεπετοι επι τόλρη, ἄπα εἲξ μέση 
λέέε.. 
ἄμαχο Ἄτλος εξ ἀδιώατον χρύναι το ἐμθυὸς ᾖθος. Ἠος ου ξεια ΙπεεΠϊρὶ ροςες,δε ἆς 

Ῥοξεα Ἰηβεπῖο., ὃς ας «οσπείοταπα (ιάΠ»,αποσαπα Ἰπβεπίαπι «οἶεμάϊς γίτ- 
εμεῖοις αἁ ἀϊέχυπα οεςιἱεατί πο ροτείξ. 

ὕμμι. Αοο].ρτο ζῶ).δε Αλάτα.Τ)οτ. Ρίο Άλήτε. ΟΠΕΣ Οοτ1αἡ εοπωηεηόᾱ-- 
εἰο ἆ νὶδξεοταπα εορία. σαΐδες Αλήτε ρετίρητα(Ειοὲ ρτο ογσῥή. Ναπι Α]ετες Ηε- 

ταςἰιάαταπα ἵω Ῥεϊοροππείαπα παάρταπείαπα ἁακ ΕΕ: Ιάεπα εκ (ὕτρε Ἠει- 

εμ]ϊς οπηπάης: παπα Ρραΐετ εως Εμῑς Ηάρροτες » 4ὐΠ5 Ῥ]γία ,. Ῥίοσυης 

Απεϊοεμας, οὔαμας Ἠοτεμίες. Αἰειε» ἂπιβοτε Ὠιάγπαο, ΕΕ τες Οο- 

Μρελίοταπα » αι τρεβπιο ὰ Ώοεεπάαμπα αἀμεπτα αΏπο τερπαις. 

Ατ. 5εἱιοίίαβες ἀῑεῖε Αἶετεα «ερίΠε Οοτίηπαπι» οἨ {άσπε ροξςε ἀῑδιος 

Οομε]ήος παῶδας Αλάτε,ἔαπα παπι εἶας ροβΐεσο». 

πολλὰ μάρ. Ῥτοία Πε ἀεείατε Ώαης {επῖοΠείᾶπη, πολλάκις μᾶρ αἱ ὥρο, 
ο ”, ΄ εαω - μ 

αἳ πολυειδ αι «ευτεήεσα ο παάρο) ὑμῶν » ὢ Κοευι πί ἅπο τ κκ 

λαµφεότιτα Ἡ ἀεισευσωῤτω οἳ ἑξόχων αὐδεαγαδιων ὦ τοῖς Ἱεροῖς ἀγῶσι, 

πολλὰΦ, Ἠίε πελλαρτο ίσα, Πε ρτο {αρε {απαάτης: δε μᾶν, δτὃ Πδ1 Ιαμΐς επι 

τείροπἀεπε,καρδία» τὸ γουὺ 1πτεΗίσε, 

παράφρασ». 

Οὐπείαπι νΙτοσπανεβσο- 

ἕααι τπεπήρυς {οἰεσία ἵπ- 

Ώεηία αἲ. Ιπτίο Ιπίρίσαταπί: 

αποτῦπη απτλοσες πιεσίτὸ ἆκ-- 
εαητης, οἶπι οἵωπε {ωπεπτᾶπα 
(αἱ βτ Ἰππεπεοσί. Ὑπάε ης 
Ἠϊπο ῥτοξεᾶτα εξ ἀιτινγτατο ή 
ἀπασησίου αποά σερΏς εἴξ (4]- 
τατ]οπίς ἴω Ἡοποτεπῃ ῬΒαεε], 
το απα/ασετ Ηί Ῥο5, {αἱτατο- 
τς ετατ ρταωππίππη. Ο πἱς ας 
εαπεβτίαπα {ρω σασαεπτοτηπ, 

ἔταπῖ ηἴπαῖταπα ὃς εὔττας [Ύπι- 
σηειεῖατα ςοτησηἔτας εἴω Ο τίς 
Ώεοτᾶ τἔρῆς ρτίοτ αἀξτώμαπα 

γετας; εχ ραττε βΡροίαἲς Η]ο 

Ἴ4ποσας Πβαώσπι Μαβεες δε 

΄ 

ἔπωσι. Χωλ. 1ῶ. 

α ΄ 5 
ὥραι πολυαρ»εεοι ερ- 

κε» Γ . «ἅ 3 ες 
χαϊα σοφίσµαθ. ἅπω δι εὓ- 

ια 3) 

Εὐντος έθ2οΥ. 
Δ ΄ Ξ ας 7 

πο; Ἀιώγυσου ποσεν εξεφάναρ 

συ) βομλάτὰ γάβιτες 
΄ { αρα 

οὈρυρόμβως τίς ὁ ἰσπεί- 
ος ο) Ε’ΤεοσΗ μέτρο» 
-χ » ο. 5 

3” Θεῶγ γσοσν οιω- 

γῶγ βασλπο δα ἰυ-- 
2. 3 ο σα ϱυ 3 ΄ 

ον ἔννα 5 ον Ὁ μοῖσ ἀἆφυπνοος» 

ον ὃ Αρης αὐδειγέων 
3 5 - 3 ω 
ἔλίαις αχμαῖσιν αγδρῶγ. 

μιπάρεασς. 

Ἡογα βογόη αρίο(α 
ασ ηἱση [0ο Ἡ- 

ΠεηζΗ. ΟΗΕ Η{Ε0- 

215 εἴὲ εἶης η] ἨεηΙ.. 
Ῥπειβί νηάρ εκογΣ [1η 
γεμάτες εὔηι ὄοηρς 
ασεὪπε ἀἰγταΙπο 3 
αμ Άνργογεας εὔΜεβγ]- 
η ἵη αγήηὀς 11/40. 
ζ45 Ῥεογαπς 19 σερς 
14841 γέεσείη 6ΕεΡΗΡΗ4 

4βΡΟβΕΣ Ἱη εά εβι 
Μη [μαμίσεγ ῥίγαης : 1η 6 ΜΑγ» εἔλαήε βογεῖ 1μηε- 
Άή1π ΡεγμΙζ]ο/ς γής ΑοΙΗΗΗΣ. 

Ἡτεταταπι βοτεῖ, βοτεῖ ὃς δεϊ[οταπι: νεα υ πι ρτα απ ππιος ροξτας Ἐππιοίραπι δζ Αείο- 

παπι Ἡαῦπετυατ: ὅσα παπι σενα ἐΙοταπη Ίππεηεας Οσςσος απ ςαἱατηίπεπι, αἆ Ρίαϊαας , αἆ 

Τ]ιετπιοργ]ας ξοτῦτες οοΏτσα Ῥετίας ἀεξεπαϊτ, 
Ἑς 
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ὥξαι. εχία εοπαπεπάατίο αἲ ἱππεπίοταπη {οἱετιῖα » οἄοίππῃ εο[]αο. 

Ώεπα εΠριής Ηοτίς: αιία {ασεείῖι επαροτί5 γατία ἱπιεπέτε 6οππ(δή, Ἠοτα: 
αμεσα {μη5, γε ἆοσεῖ Ζεζες 2.Ηεβοὰϊ, απαειοτ απΏϊ ἔΕπαροΓα ἔαρ, Ψέρρερ»». 
Ἰόπωςον» λμὼ. Ὠ]ει ρϊαπτΙς παρ το ὡρῖν » τὸ φυλάσεω. νι ἵῃ Ηεβοκί 
Τῃεο. εταάε1άεπα » αὗται }ὸ θύλακες Ἡ αὐδρωπήων ἔργωγ. νε] {εευπάμπι Ῥ]ατο. 
Ώεπα ἀπο αἳ δείζειυ » αυία τετπαῖηος αΏπί «εοπ{Ἡεμυης 9 ὃς απΏὶ τεπχροτα ἁἷ-. 
Πππσυπε. 
πολυαψθεωοι. ὃἷς γοςαη(ας ᾳπὸά » απεπιαάπιοάησα (τατί, πι {εππρετ βο- 

τεητες ὅς γεΓπαπτες. Ιάεόαυε Ομἱἁμα Εα[ας, εας Εἰοτα Ώεα «οπήτες ξαςίς, πο. 
Ἀναίθεμος ΡΟξε,ΡΤΟ πολυωδὴρ. ζ 

αῤλαῖα σοφίσµατά.δεΙο]Ίοη αὀπποπες Ἆπς ἀῑεῖ, αιῖα Ῥίάοη αιάάαπι Οοτίη-. 
εβίας αἀϊπαεηῖε πιεη/τας ὃς Ροπάετα,α [άσε ϱ οσίΏτΗ{] αἶῖα πωυτα.. 

"πο Διωγύσου. Ἑ εεεπίες αμα ατα ἵππσοητα Οοτπτλίοταπι. Ῥτϊπιὸ αν ]ῑῑς. 
1Πήεητάπα αἲε ῬασεΏὶ ἀῑεγταπαδυπα. Ἐμίε, τείετεητς [ο]. {α[ιατῖοπῖς 6ε- 
Ἔμς 1Π απο γίέξοσί Όος ἁαθατιτ αραιά ΟοπΙητλίος: γηὰς βοηλατής ἀῑςϊτιις παρα 
τὸ βομῥ ἐλαύγεη. ΑΙ} Ἠμίας Ιπιεπιοπεπι αἲ Ατίοπεπί Μει]ήπιπσιπι τείε- 
τη, δὲ βοηλάτέω παρᾳ τέω βοίω ἀῑςί {επεῖπης, απὸἆ «άσπιςη «είπα εἶαπποτε τεεῖ- 
τατετηΣ,δοπΙΌιε εείαπα Φελο]. Ῥ πόστα Ρείπαο ἀἰτγταπασο,αΐεετε ΤμεΡΙ5 εἴε 
τερειταπα. θεά εἶπι οπΊπες Ριπάστϊςϊ ἀἰεμνταπο δῖ Ρετίετῖητ » «οπαρεσΏ ἢ- 
ΕΙ] Παδετε ροΏιπια. Ἐτοόυπε ποπ ][ί ἀπενψταπα στα .. εἶνοταπι πΙβε 
τΏ οἴδεπι αἅμπι » αἆ Ἰαμάσπι Ποποτέπιαιε Ῥασεβί : αρρε]Ιατιπα ἀπο οἳ- 
Διογυσου σᾶ ὁμ ἆνο Ὥνρων ἐξελλύγτος » ὁ Έμικδο (ραύη {ογ]ῤη εσγεβσ ο γιεῖο 
{οϊςει πιαϊῖειπο» ὃτ Τουἱς ξεπποτε: γα] αιδά 48 εοάεπι ΜΜ, ἵπ Φβυράµ- 
βω Ἆος εξ δ1[οΥέ αΏετο βιετῖτ εἆμσαξις. βοηλάτα. Ώοι Ῥτο «ΟΠΊΠΙ. βομλάτη. 
Ῥ)ταβη απτεπι Ἠαπο Ῥτοία τελἁας » πόνο αἱ χαρίοσι ἆἩ Διούσυπαν- 

σσ ας σα / Δ , 5 νο 7 Ἀθε ο ΥΕΝ 10 τε Φ]θυραμβῳ» βοὺς χάρυ ουμλρω ἐζελωοντο; ... 
πε αἳ. Ὀεεαπάμπι ἵπαεπευπι εβ ο ᾗ αμα ( εὔ7Ι6 αια ἴππεια Οτεά», 9 . - - 

εὃ Ώος ΕΠ ὅσλα ἀἰομητη, ε/ 2ης 14/ΥΗΤΗΡΗΣ ΑΣ: χατασκευάσλατα. Ῥε]]ετορβον αμτεπα «δες τες ἴετο τε 
Αϊζίτας οτίαα! Ῥοραίιαι ΡΙΙΠΠΙΠ ἁοπιυήῖο Ίππο. τὸ μέρα ἱππείω ὦ 9-- ο. ας 9 ρ ο ς Ἴπεσ. εΧΡΟΠε πω ον ἱππείοις ὅπλοις συ λεσθἰαμ. Ῥ]άγπαις αὐἴθΏι αραιά ςεομαί.. . 
ἀῑείε πεφῖε εαπείῖτες επσίας» Ώεσιε σµστήππα βτάΆυτος » πεαμε εσπυπα 
Ρὲτ Ώου ἀεποτα , {6 κεραμεικὸν δοχὸνἀρ Π οι πιεταρῃοία, ρατώπα Οία το”. 

Φ 

τα εὐιής εξ Ρτορτῖα , ρατεῖτη ο υΐα γτήίπαιιο ὰ ρεάίς οαἱςαπεο- Ἱπιρε]μευτ., 
Ἡ σος : ς . ν Τμεορβτοβα» ΠὈ. 4ο Ιηπεητῖς τεξετε Ηγρειδίυα ϱ οτιητβί πα Ππισπί{ε πό” - τν ος σος ν : ος πὸ χέραωκ” ῥοχή ϱηχανίω:ατποὰ εῇἩ δεηις παεηίητα, εκ απο αυῖα πες” 

ἔηταπαὴ5 µέβα ἀῑκιεῬιπάατης, Ὡοπη ἵσπειοι Έγτεα Ρετ ἤ/πεεάοείεα {μπαηπέ Ρζο 
πολοωχῷ. Ο ΕπαΙΑἘΗΣ σιῖτ ἔντεσπν παςττῖ ζ81Ώ. 

Ἆ ον γΕέτ ; -. 5 . δες ας 3 89). Τετίππο ἴππέπενπη, αδά αέτωμα Ιἡ Τ)σοσητα τεπιρῃς Ρή- 
απά Εεεξτίηξ, Απο θηζεπι με ὤδέρυλες Ὢν ἀνπόρωπα [ιης αάβείοτασι 13- ο ας νοκ ς τε τς 3ᾱ 

Ξ Αῑαία δ: -- 11 αἶεαι πιαησυ]ϊ ἱπβατ εκιοηία, γε (αἱεπν ος: ὡς ἵπ Εἰοβ5 Ἠπρροςταείς. ρυη]άας επροῖας τὰ, ἱερῶν. ςυίσµατα- ας 
αρρεϊαπεις αοαδὰ 1π πιοάμσα ασμἒία, εχεεπἀσητὶς αἷας ΕοσπιατεπΕυΣ. 

σασν. 1οἩ, ὃς Ροςῖ. ΡΣΟ γαοῖς, δὲ 6ασλσα Ίο. Ρτο βααλέα, Κω αμ 
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εξ ασπ1]αδίόυμον Ες γοςαξ,Ἆος 68 οφ γλοώ ἀέτωμα. αμὸἁ ὅσιῶνν δὲ ἔμαρρῶτ» Υ-- 

ἔτασιε εκ Ραττε Πετετ. 

ὦ δὲ μασ. δερεπια οοππηεπάαιο ὰ Μαβςες βιάϊο, ἃς ροξή. Ναι 

εἶατος Παῦιίε Ῥοξεας πας οἰίτας » Ευπιοίραπι αι Όσαεοταπι τεώίτισι 

{εάρβτ, ὃς Αείοπεπι » εἰήας ππεπαϊηίε ςΙπιοπίάςς. ἀφύποους μοῖσα. Ἠ) ΟΓ.ΡτΟ 

Φόυπνοος αδσα. 

ὦ ο) Άρης. 

Ῥετ[βεῖςρτο Οσαςία Ρτα(ιεεταπτ, νε απηπα 

σηαητο ἆπςς» σπεπα θεβοίαβ, ρετρεταπα 
Τπειπιοργίας Οουἰπτβή 49ο. 
Τεεπι 2 Ῥΐαιαας εοπίτα εοίἆεπ. 
«αἱιορε. 

σαράφέασε. 

Ο. πππιε Ώεοτατα Ἱπρῖ- 
τες ρᾶτες ο η 1η ΟΙ γαιρία Ρο- 
τεΏζεττοσΏας,εἴτο ἕλπεας Ρεξ 
Ὅπησς εἔρας Ιαπάατοτης σενα. 

Ῥας,ααιδεις Ὀοσίπελιαες Ρο- 

Ραίσπι Ρτο(εσίος : οαῖ γεῖπα 

πι ἱποβεπίαπι ΕαεἩεϊτατξ Ία-. 
σἰατίς: Ππιθἶαπε {εεππάα ΕΟ- 
τπωὰ αυτα ΧεπορλοπΏ αἱρ]- 
τες. Αεεῖρε επἶαπι ασπο απῖ- 
Σο επεοπαα[ῄεασι ος εας- 
Ώπες, αποά Ἠ]ε, νε Ἱεσείαη- 
εἴτηπα εβ Οἰγπιριοπίσας εαζ- 
επῖπε ἰαπάατς,ρτο «οτοπΙδτε- 
Ῥουίαξ,η ας 7η ὃς εθάεπι Ο- 
ἔγπιρίαᾶε , βαάϊο ἔα]εῖτες 
ἀεεπτί[ο,δτ(Ιρετατο ᾳπΙπαπες- 
εἷο εβ αἀερεις : αῆ [σεεεβας 
Ροβ Ποπιίσαπα΄ ππεπιοῖλπα 
πα]α πηοίταὔ απο οδτῖσις. 

Οὔεια ἃ Ὀε]]τοις σε[ᾳ». απ 

εροφὴ. β. κὠλ. {α. 

ὕσατ ὀυρὺ αὐάοσω Ολυµ- 

πίαςν 

ἀφθύγατος ἔπιοσε 

ἡύωο λεόνογ ἅπαστων Τευ πό 
τορ᾽ 

ὧν τόγδε λα0Υ ἆβλαβρ έρως 

Ἐευρῶντος εὔθαυε ὀδάμογος ὁ- 

εν.- 
δέξα, δέ οἳ σεφαζων Ἐγκώμιο 

σε- 

μὸν τον ἄγει πεδίων 
ὃν Πίσας, πεγτάθλῳ ἅμα 
σιδίκ ΥΙΚῶΥ ο Ε2μΥ ὃν 
αὐτεβόλησεν τῶν αὐὴρ 
βγατὸς πω τς φεότερι). 

Οοὐπενή πισ]ευπα ἵα Ῥε]]ῆής 

ποιες αἆ θαἱαπιίπεπα βαὈιέτε Αάϊ- 

Αάϊαπτυσι ποπίπαξ: νε ουσπα αἆ 

πείτε ου αἷᾖς Οτααῖς Ρετίαπι {αμηπέτς. 

τὰς Ἠειοάοε. {π Ροΐϊψπιβία, Ὑταπία, ὃς 

µετάφρασς. 

Ο /4ρ7εΙΙ6, ᾖᾳΣὲ μρε- 
7415 ΥηΡὲα,ῦ ἠμμιάνε 
«αγπηήμῥς πιεῖς ᾖ5 οίΗΠὲ 
{ΕΜΙΡΟΖΕ» Ἱμρίσετ ρά5ε1: 
ὁ ΒΗηεβορµίμπι ἆαγηηί 
ἘχρετΣεΙη γερέης » -Χε- 
Ώθββοπες ἀμίσε σεμῇ 
εησΗΠΙ Ρο/εγκη - 
4οεΐρε εἰ εὐΥΟΠΑΥΗΗ 
ἰ41Σογ]απη Πεσεηιζηᾶ 
αάμεβις εκ επτηρὺ Ρ1- 
{5 γη ο φἱηπ- 
416110 γίπερης μα ά 
εατµη τόμ ος 0η - - 
Γεφμηεμς εξ νίγ ΠΙοΥζ4- 
[8 γή πάσι ῥ7199. 

αἲ 3 . : : - ος ὁτατ Ῥτεσατίοπε «οπε]ηάτε Ιαμάες Οοτἰπεμίοσαπη: ὃς αἆ γίτευτες Χεπορβος- 
εἰς ἵταπήτ. Ία ρτεαίοπα εοπῃἀεταπάς {μπε αμᾶτιος Ῥεμείοπες: ρηπιλσε 
{π]ς εαιπήρΊθας ρεεῖς ρταξίατα : ἀθιπάε (Οοππεαή]ς {ορῇςίεαεεαι 1ΠτερίατΩ: 
εεεῖὸ Χεπορβοπᾶ ρτοίρεταπι ἔοσεμηαπι: απαττὸ ντ Ώμης επίαπα πγπωπασι ας- 
αρία: Ώει». Ψοεεςαμοσιε ποϊαπάς, ὕπατος Ώος 66 Έέρχος » ὑψδος. ΥΕ ὅπαρο 
κρειόγτωγ αὉ ἨἩοππετο νοςαξηγ.ἐυρὺ αὐάνσωγ, Ώος εξ κρατοιῶς, {ει μεγάλω»:Ποπ Επιπη 
τασι ἂε Ισεαάίπε, αμὰπι ἂε ροξεπεῖα Ἱπιρεσή Εε ππεπΏο: Παπίσεπι ποΏ γίαπε 

αἀςὸ ἰατὸ ραξεῖ Οἰγπιρία. 3 
- ἀθβογατος Τ)ΟΓ.ΡΙΟ ἄθλύγητονν ἔπεοα πας εαΙ{α το ἔπια «λνοιο. Τομ, ρτο 
ου, α. ᾱ. κὐ γεμξσήσον « Ζευ πῖς µε πιεὶ ἀντῶν μη, ο. 

τ ἐς ἡ 
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εἴθωε.Μεταρλοβεὸ {οαμίσας,[απαρτα ταπῄαίίοπςε ὰ παιήθας ους {εςυπᾷο 

νεητο ἱπρε[πητας τθρρεἶ]αε αἱΕοΠ1 οωάμογος 86} πίὼ ὀντυχίαν οὐ Θεξ οὉ δοι- 

χουώτος ἀυτῷ } βίου. 
δέέαι, ὃ. ος εβ ἀπίφεξαι ὃ ἐγκωμιασικὸν λό2ρ) τῶν ἄισὸ ςε]αίω. Ένας 

οπίπι Ίος αριἀ Ότοεος νε Οἶγπιρίοπίςᾷ ΕΠεΟΠΙΟ Ρα υ[ιοὸ ἱααάατεπευτ. Ὑοχ 

ἐγκόμως εοἀσια πιοάο γ/ατρατως Οὰε (δεμηπάα, ἔγκωμίω µελέωγ. δι 1Ο. κώμη 
΄ 

προπο). 

σπετά»λῳ ἅμα. Ἠῖπς αρρατεῖ 1π Ηεμ]ο ἁμας εαπτύπα γ]ἕχογ]ας ποτατήσδε να]ιἆαπι 

ς ερίσταρῃε τ]1,σαφιοῦ ε6μῳ ὃν πτα»λῳ. Ῥοιτὸ απι-- 

Ριιῄας γιἁτοτία: Ιααάεπι,εο ααὸἀ εκεπιρ]ο «ατεῖ εἴη5 {αζληπη:εἶπι Πείπο Ο- 
ε[ε ποβταπι εοπ]εᾶκηταπανἀ 

Ἱπιρία Εαάϊο δε ρεμτατμ]ο νὶοῖβει Παζϊεπις ν πο αἷε, 

το απβόχησεν. Ηῖς γετριπι αὐπβολέω Ροξτϊςὸ γ{ατραίις Ῥζο ὀωτυγχανω: δε 

εμπῃ σεπῖτ. Πηπσί εις» έπαιυε Αβεζμογ» σά1ρ1{{0Υ. Ῥποία {ς Ώας νετρα τεάἁας: 

Χ ΔΝ 

πο; ΡΙΟ ΥΗΤος. 

’ 

παράγραω». 

Ίδες {οἡπνῖα Οἶσπιρίῖα σῖς]:: 
{κά δῖς ετῖαπι αρίο εοτορ]]- 
εαταρτο ἀεςειταξῖ5 Πμαηή]ςε[ 
«οτοπαξΏς: πεςπορ ἵω Ίδεπιεα 
τεπι {α[οῖτετ σείητ. Ο πἱης- 
τῖαπι Ραῖες εἶας Τηε[αίας αἆ 
Α]Ρδει Βαπίαπα ἴπ Οὐγπιρία 
Ρεάπαι εεἰετίτατε εοπ[ρίσσις 
επαάτ; ὅτ Υπο αῑε βαάαπι , ὃς 
ἀταπίατα ἵω Ργιλί]ς εππι Το - 
ποσε ἀεεπτῆτ. Ἑοάεπιφπο- 

οπε πιεπίς αριἀ Αἴρετας Α- 
τἼσπας αῑες εεἰετῖ ρεᾶε ἆε- 
επττεπς «αρατ Ἱράαἃς οἶΏχίτ 
εοτοπίς οὗ τερῆσεπι ρα]- 
εἰνεσίπιασι ἱπρῆςεϊ εεταταϊ- 

15 τίθοτίαπι», {αά1ο, ἀῑαα]ο, 
«βεατπιαῖο «ασία. 

3 ’ 

α) περ. Κωλ. Ια. 
« 

Φ ) 

οδο ὁἳ ἄνδ ἔρεδον σλοχοι 

σελί- 
γωγ ὦ 1ῶμιαφεοσ 

. 2 : 
ϱανύτα. Νεμέα τ ὃι ατ- 

ξοε.. 
Ι -ας ο” 9 3 

παρὸς Ὁ ΘεωαλΏ ἐπ᾽ Αλ- 

φεὮ- 
: - 

ῥεέβροιαν ἄλλα ποδῶ α)ά- 
κείται" 

Τυςπῖ. τἔχο σαδίκ Τμάγ, 
οἰαύλε 

ϐ ἁλίῳ ἆμφ ἓί. µη- 
΄ ρλςς ο” 

}ός τέ οἱ τωύτὸ, χραγαα» 
5 , ΄ Ν 
ο) Ααάγαισι ο τεία μᾶρ 
») 5 3 
ἔργα «σοζώρχης μέρα ς ον” 
ηκε κάλλις ἀμρὶ κόµαις. 

.” 5 -΄ 5 9 πα. σοκ. 2’ 

ὧν ἔυτιχάτωγ ἐδεὶς αὐήρ “οτε Φορτορον ἔπετυχὲ- Ε]κὶε Πίσας Ώοἵ. Ρίο Πήρις, δὲ γα- 

πο {ρα {εΧεΥηΕΡΗ- 
ΟπέηΣ4 αρίογά ἴπ] [ή 

η] 1όμς εθηβεᾶ μη: 

Νεπιεπή, Ποη ΤερΗςΠΑΣ,. 
Ῥάγγή «σεν ΤΜεΙΠ 

σά Αἱρδείι Ππενχα ἀε- 
ως ρεάµην ϱβ τεροῇ- 
Σπ - (περα 

Ῥγεδῆς ῥαῦες [κά Ἠδ- - 

πογοι » ἀἰαμδή, [ΕΙ 

0. Μεη/(ΕρΥάΓΕΤΕ εὐ- 

4η αβετώ αρμή ᾱ- 

Σὐεπας, ἔτα ΕΤΣ4ΠΗΠΑ 

τν 

εεετέρευ άῑες Ροβήεραζ- | 

εδεγγ Ηώς εΙΕΠΕ 048. 

΄ 9,5 Δ 2 3: ἲ 

ς ὁ ὧς οἳ κσασ Ἠος ε{ξ, Φύο 3) σέφανοι ὃν σελίνι ἔσείαρ ἄμγ' 1ῷ μᾶῖ.Ηῖε ]αυόατας 

ὰ μἱάοι]ς Ἡηπηαςίς ὃς ἸΜοπισα]ς, Δύο σλόκοι, Ίος 6/8 «έφωοι» ΠάΠΑ {οἶεπε 
} 1 φ Ξ ντε, ο 

σλέκεῶς. Ἠ]αά «ύο ροτείε {πτε]1σὶ ἂς ἆμαρις Ιιίαεῖς γἱδοπής » γεί ἀε 
Ρείοτα ἵπ ΠΕπιής, 4 ροβεσίοτε ἵπ Μεπιεῖς.Οπι αυεοπι ἀῑσας 1νπιίαςαπα 

εοσοπαπ1 εκ αρίο οοπΏστᾶπι » οὐ/ετπαπά μη ᾳποά πχοµες 9ολο[αβεδ» απόὰ- 
αὖε Τηε[ἰαίμ5:ποῦ {οἶαπα ρίηυπα ΤΕ πήοταπα ο[ε Ριαππίυπα εά δὲ αρίυπι» 

ντ ὃς 1 Νεπιςῖς: Ίος ἔαπιςῃ ἁπεηπήπε, απὸᾷ β]πεί αχ]άο ες αρῖο «οἵοΡ3 
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πεθεδατατ: δεπιες γετὸ οκνσίπά. Ύετοσπε ἵπ οετεαπήπε γίεβαΠεης «ότο- 

πῖς εκαρίο»απία Πὰ αβοπες Σπετιπέ ἘρίεαρΒή» δε σέλινο εξ {ετήσια τῶν χατα- 

λθογίων. : ο. ο πας τα τος 
Νεμέάτ ὂι ἀπξοεἡ. Ἠος εί ὡς αλτίκειται στο, Παυἰάεπι δε ἵπ Ἰδοπιοῖς υαεῖς, 

Ἀνπξοέῳ Ποπίβεας ἔναντᾶδτ,α) πβαίνειναῤτκειδς «ΜεταρΏοτα {ωπρτα εε ἅπτο 4 ξύλων 
ξεομλύων,ὸ ἄλλήλοις ἁῤμεζομδνωον Όνᾶ επίπι Ίητας {ε θεπε εοππεπίπης σπα, αϊσπη-- 

της συγξέεδαω:αιᾶ ποὮ εοΏμεπῖηπῖ αὐ πξοευ,γαᾶς αὐτέους εοΠΣΓΑΥΗΡ. Ώε απο Γε- 

χ]ς1. νο ος : 
σατρςὈ.Ἠος εν πατεὂε ἄῑτὸ Θέααλή»η όν σὸ Ἅλ έρμου δόξα, αλώκφ.) ἐν τη Ολυμπία. 

Ίαπι 6ἴρο Χεπορβοητεπῃ ὰ Ραΐσίς ΤΠεΠαΙ υτεμτίοης εοἰ]αιάας: ρηπιάπιαις 

εἶας γἱδτοτίαπα Οἰγπιρίαπι αεἰπρί:α παπι β]οτίαπι Ρεάμπι εἶμς τεροβεαπα εΠε 

ἁιεῖτ αἆ Αἱρὰεί Ώπεπτο,αϊ Ἐμάις εβ Πυπίαν, Ῥοττὸ ῥέδεριαν Ροξε, δε Το, ρτο 

ῥεέδεοις {ει ῥεδεριςδζ αλλα. Γ)ΟΣ.ΡΣ Ὁ σαν. : οθο 
σπυδοῖ τε.δεευπάα Σπεβαϊι γὶέτοσία αρμά Ῥγεβοπεπα. ιο) Σο. ρτο πω. ἆ- 

λέφ. Ώοτ. Ρτο ἡλίῳ. ἆμφ Μετοπγπήςἰὲ Ιοᾳμίει Ρο ϐ) ἡμέρα ά. Πο Υπς. 

ΑΕΠ.2. 
Τγες μι εὺ ἴίεΥΣΟ5 ολο” οχ/ισίηε [οἷες 

ΈΥΡΑΊΗ6 ρείάσο. ες η : ο ξς 
ΝΡΙ ενος (ο{εερτο Εγες ἀῑες.Ὀρ]εα Υ{ξξοσια Ῥγελίαςααἰπήταπι βαάτο, ἄε απο’ 

ἴαπι ἁἰκίπιις: ὃς ἁϊαυ]ο:άε απο βαβὺς Πὶς ἀῑκεπάυπα, 
θαύλου. Ὑος «ναυλος Πῖ ὃ ὃὺς δν δε ἀμλὸς Μδίω 1ά εἲ , πιεταρῃοτ]οὲ ἁη-- 

ση; ϱ' βγο/ ἐκ ο ὰ. Ππιμειάῖπε εδία ννε 9εΠο], ἵΠ ΠΠ. ρ, αβτπιαπτ. Οπστε 
οαυλες δὲ αησμάπηι ὂ ΡΥΟΙΙΧΗΠΙ Ες ἴθπας. Ἐδαπε ρτορεὸ {ραάιη ἆπο 
εοπτίπεῃς {αάϊα,ναὰςε Τη]ας ῬοἨς ᾧαυλον ΙΠεετρτεῖαἴης ᾧφλοιῷ σάφλογ. Γ)λε]-- 
τας εείατα «ησῆις τεοῖρεοευς» {ει ἀαρῆσαεις , οῬευπάϊ {εἴᾗσες {χα ἁἵπτα, δε πιος 
τεάευπάι. Ὑπάε οανλοδεύμοι ὥεπητατ αιή ὣράδον ουσία εππείππεητ. Οἶπι 
επἰπι αἆ ππεταπι ρετπεπΊεπε, Πεέτεητες εὸ εατίας τεςυστεβαητ γηάε «υγίητα 
ΣπίεταΠες 

µέωος ὃ πὠυσν. ος εβε κ’ ὃὶ ἂνχ μζῶα.τώυσό το ο ἂσὲ Ώοτ.Β εβετεις εοτεῖα. 
ΤβεβαΙ,εάσυε αἲρίεα νὶἑτοτία,απασα Ατλεπὶς ου ΕΙπήΕ. Αδοῄαισι Ώου.ρτο εὅπα. 
Αξάαις.σεία ῥὲ ἔργα. Γπεε]]ρε οζαυλογ, ὀπλισικὸν ὁ εόμον, δὲ σάςδογ. 

-λν 5 ά Ξ μ μεν αν ο ποδαρκὰρ. ος Εβὲ οἔυδεῤµοε,εΜ/ής γείοα, απία βαᾶτα εχἰσίτατ ἀῑοῖ οττϊσμ]ασι:- 
ουἵαπη γοσεµα σ.Ῥπτῃ.ςμπα ποδεεχέω εχροπΠΊπαις. ἀμέρα Ώοτ,ρτο ἡμέρα. θε περ].. 
βπσεη.ρτο ἔρηκε, . 

ῳ 2 
΄ 

5. νο 
ο ο 

παραφρωσις. ἔπῳδ, Κῶλ., {5 βεετοφ οσον 

οι αροεασες ο. «8 τος γιος εὔἴαπι {ερῶες Ἠε]- Ἑλλόπα ελα εν Ἠε[]οσία 67η {ὲ-- 
Σοτῖα Ἡπ στατῖαπι Ἐπτγείοπες ον ες ο ώΣερς σας ὁ αμὸ ο 0ος πθμοι- τος νιοῖς. 1η ὁ- δε Ηε]]οιάϊς {οτοτατη γΙτ- ἐπ αν το ο ου --- 
Ρίπαπι .. πιοπίτς λάαπετας σ : 3 : : - έρι μόδα. Νερέή 
ἠπβήτατα, γε εχρίατετυτεα- Πτοιεδώ συν) παωτεὺ, µρεύτι- 2ἱΣ12Η5 ΣΩΦάογο εὔης 
ΣΏπη πιοχς {ω {π9 τεπηρ]ο βαι σος Ρ4Σ7ε ΦΥ οὐζεσα-- 

Ες 

3 

ον ο νο ανω 
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επεππαϊαταας. Τα ΤΑἈπηής τέρµες δὶ Ἕψουτ', ἐοίτ- μέ {ΕΦΙΗ/ΡΗΥ, ὂν 

Ρίατετεα » απ ἵω Ἡεππιο: μοἱ τ΄ ἀοιδωή, ὅοσα τ΄ ἓν Ρε7βΟΛΟΥΗΡε4 οΙΥΠΩΗ{ 
Οοππεμίαεο πιαὶ σπά- Αι. Ομ μες εχὶ : 
ασε εἰτευπάατο, νρΙ εοῖτας ον ν , πα ολοι, 

Νερταπυς.σῖτε οεἶεβταητατ, ο τν ο Τογεέδη πο ΡΤΗΛΩΡ1-. 

ααίοτα 1ρίατι ο]εθαπιεα ή χδρτοις Ἐν λέογτος» 1η οὐσιβε αρμᾶ 

τα, ὃς Ρεταυατη Ἀοποήβσα «ηρίομαι πολέαν Ρείρλος ν 1η {Ρεν 

«αππίπα εὐπιῬτοοάοτορᾶ- ορ) φλήδει χολῶ). ὡς μάσα- {ΠΑΣ ΡΗΓΗΘΕΜΤΙΤΟΗΙ- 
{τε (εαπμητης, Κεπορβοῦ- ό Σά ἷε παρά; 

εἰσαιο. Οπλπι(αρεστίαα,, ον, ος μεσο 

Όε]ρμῖς Ῥγιδία, ἄεῖα Νε- ἐκ αν εδω λέγε βγογµηη {ης μμ ᾖᾳ- 
πιεα (γ]αα,υῬί Ίεο Π]ο σταί- ποντια) ἠάφων αριθμθ). (507172. δ1ΦΗ14Ε 4βεγ- 

Ώύατας, Νεπηεα Βτεπαἑτὶ- τὸ 0η Άοβεῦι ΤεΓΕΗ/ΕΥΕ ἨΜΤΗΠΟΥΗΗΙ 1 ομίο ή ηρ- 
εἶβις ὃ ΤΕεβαΙε ὃς Κεπο- λος 

ο 

Φίλος» Ίάδεης εοητοπάαπι ο μι 

{ο]ας αἀπετίας πιαῖτος ἱωπαπιοσαπη εἶε πππηετατη ρεσε]ατὰ σε[ταταπι ἃ γοῦίς τεσΏπι εἴτανς 

απεπιλάπιοάππι Ατεπᾶτη παππεσα τς, πο Ὑείχας γιτατος τεεπίοτε πΟος ΡοίἩτη. 

Ἑλλώπα. Ῥετεῖς ΤΠεβαΙ γ1οχοσ]ας τεεςσπ{ετε: αµαπα παπα Ώᾶς αἆ 1ρίμαι Χε- 

πορΒοπεεπι ὰ δελο[ίο τείετµπεις : {εἆ ρείρίεα {ετπιοπί5 {ετῖςς ροίείῖεγε αἆ 

ΤπεβαΙαπι ροεϊὰς τε[ρεκίῇε νίάεαεις αυε]λοτ. Ῥοττὸ Ηε]]οσία ραπεσγτῖς εταξ 

αριιά Ατλεπιεηίες, νε εμπι 9ςπο[ίαίε πατταϊ Τες]ηῖας» Μίπετις Ηε]οπάς -- 

εαηία 1π(Ητητα.Οσππι επἶπα Ώ οπίεπίες ΠεταεΠάατυπι ορε Ρε]οροππεβοςας- 

θτε[ῃ, Οοτίπερηπα «αρεατη ἹπεεπάαΠεπι,νΙτρίηςς αααόαπα ἱποξάαπα Ρειπαϊέπι- ε 

οπε {αἱ εβπσετε νο]επτεδ,ομπα Ευσγείοπε δε Ηε]]οείάε {οτοτίδυς» ἵπ τεπιρ]παα 

Μίπεταα εοπ6Ισετηπε,Οποά εὖπι απιπιαἀπετεΊεητ ποίξες, τεππρίαπα Ἱπεεπάε  ᾗ- 

ταπε. Ὑπάε εἶπι αἩα: γαρ]πες εβαρίβεπε: Ευιγτοπο δε Ηε]οτῖς ίσος 

δὶ [οἷα «οπβαστατηηε. Ἠϊπε ροβς ἀείηςερο εχοττα:, εάταπι εἲξ ὰ ΜΙΒΕΙΠΑ 

οταευἱΗπα,πο απτεᾶ ἁςβειτατη αεπγ,(μλπη απίπιας εγεππαταταπι υηγριπυπα εἳΕ 

ρίαΠεπτ.Οµατε Μίπετια ΗεΠοπά{ αἀέπι {αεταπα εχιτακετΗῖ» δὲ Ραπεργηαι 

Ηε][]οεία ἀἰξχαπι,ρτο Ηεἱ]οεῖά!ς εκρ]αείοῦε Ἱπίεπεταπς. Οιήάαπι γετὸ Ηεῖ[ο-. 

τἶαπι ἄιεμητ αρρε[ίαταπα Ρας Μιποτηαπιὰ ρα] αᾶς αια εἴῖ αριὰ Ματαϊλοπεπα 

νὈ {αετυπῃ εξ {ρᾷ τεπιρ]ηπι,ἕλος επίπι Οταεῖς ει ρα[μ5. Εβ ετίαπα ἨμΙΙςΠο 

ηῖς Εεβπι ]απιραἀο ἀτοπάευπα (ο πεϊή ἵπ Μίποτια Ποποτεπαία άπο Ἰππεπες 

Ίαπαραάας παθεητες επττεῦαπε.Ο παπα «ε]εὈείτατεπα αιήάαπα γοίηης ΙΠΙΕΠΙΑΠΙΦ 

Ῥοβαιαπι Βε]ετορβοπᾶ5 εαυαπι Ῥεσαβιπι Ώσα ιδιος ἰο τα πήπιαπε αμ απὰι- 

ὧῑς, δε Ίτα {ρίαπῃ εἴλο εερίτ.Αε Ρήπαα Πἱ[ξοτία «β νετιππαί[]ος. Ἐτ πας αμᾶσίᾶ 8 .- 
ΤΕεΠαΙ νιᾶοτσία. 

ο ἀΦ αμφιάλοισι.Ἠος 68 ἓν ἀγδο Ὁ τοῖς ἓν 19μῷ κτὶγόµοις τελεμδύοιειὼν ἐφοέθ: ὁ πο, 

σειδόν, μείζονες τέρψεις ἀπὶ  πµίων ὕμνων εἰολεδοῦσι σιώ Πτοιοθόρῳ παπα. Ο ΠΙΠΕΕ Ἠεί- 
ΕΠ νιδεοτία ΠΕ ωπιίασα. άετα απξοτα [ηπε Μερειπο Τβ Ιππία Ώχαε ἀμριάλοισ τι 

ο. ρεο ἀλώσι κ νόμους Τελάᾶνοις ἓν σόπῳ ἀμφοτέωσ
ο Φόλοαπω έχουν: δες ἱπτεμ(σίτασ 

1βηπχυς ΟοτἰητΏίαςι]ς. 

τοι δώρρ σε πετ. ].9υ5 απἁ Κεπορ]οπεῖς , απαπι οδίτες οεεπβῖε; : 
ἆο ει εείααι ἵπ Ἠπής νίαῇο.Εε εὖσχ Ἠὶς Πε ΤΠοβα[ί ρατες, σα πεί Ηεἱ]οτῖο- 

εὔπα δε ΙΕ παίοσα γἱέτοσίαπα ποη Χεπορλοπεί , νε γυ]ε 9εβοῖ. ρά πες 

Ἱππμεα- - 



ο τομ ΕΕ ΣΕΗΕ.: ας 
ᾷαΐο επἰοιεηάατη, : ος 

ἕφοται. Ἐπαίίασα εεπιροτής:ξατασηπα ρζο ρσα/{εητί ἔποντα.. Ἠ]ςο ἀπρίες ]εξτίο- 

ὰ θεΠο],ποξατσ, νε] μιακρότεραιτένψες Ἱνουταιρξείτιμοι τ' «ο δε αιᾶ εἴξ τεςερ(ππαα: 

νε] µακεύτεραι Τορψίς ἔνουπαι,ὴ) Εειήμου ἀοιδαὲ: γηάς αἲξ» Τετρβ] πατε Ῥεοροάοτις 

Εείας Τετρ] απϊάεπι Π14 ἔπετωπε Επείπιας δε Ναπιετείάα»: Βεσροά οτί Τπε[α- 

Ἰω5,οιήας Χθπορλοη.Ωπἱάαπε γετὸ Ναπιετειάαπι,Επείπαπι ἀιεπε: Ἑτηπαϊ Π-- 

Ἡμαι Αμτοΐγειπι. δις ο ες  ερα 
ὅδσα δ.Γ)1ουύεας Ητα Ρετ αἀπιϊταιοπεπι α.ἆ ποσώχις ἓν Δελφῶῆς Εγικήσατε τὰ [Τα 

Α) τα Χέμτα ἓν τοῖς λέουσες Φριοεισμῶς.Ἡς αητε γε] αἱ Χεπορβοῦτεπα γε] αἆ αὐ πα 

εἰς τείεττεροξςς. : : 2 

χόρτο». Ἠλος ε[ξ πεειοειαμᾶῖς γε] ελιοείσμιασι » εί αἩιρεργρασ 98: αριχωρημασι, Ἡ- 

ους {πτεσρτετατας Ἐίτοτβά ως, ἵπ Ώμπς γετίηπι 

Αὐλᾶς ἓν χόρτοια κυλησδόμλνος κ; κοῶρου. : τομ 

Ἐατίο εἩσ χέρτος ὥατατ {ερεΜηι ὰ 5εἰιο[. ας ἀῑαίσας» απδά απτϊαμῖεας σταπαίῃα 

Ρίαηταπεες {οςο {ερ]ππεπεῖ,]οςοτηπα ΕΕΙΠΙΙΠΟΣ. εἰσουπ/οίρεραπε. : 

Ὁ. αγείομα.Ἠος εἲὶ Σείσω σθὺς τὸν πολλές αδὶ οἳ σλάδου ὑμετέρων αλά ϱαγαδηµασων.{Γ.οἩ-- 

ε][το {πρεπίοταπι:αἶα ααπὸ ἃς Πττοσίς αξεπαΤ, ἠπαμπαςταβί]ες εΠετείξατητ τες. 

Ῥιαεἷοτὲ σείίας αὉ 1115 γάπ!5. 
ο ν εν , » ος. .ω 

πογπῶν φάρων Τ)οτ.Ρτο εοπατη. πουν μφω. Ἠος ε[ῖ τῶν «Φηφίδω τῶν πορα-- 
- . « «ἱ ο» Ζ .”υ 

δαλασσων. 9ἱς 8μζεπα ἵπτερτα τεάάὶ ροτεβ εοπαρατατίο. ὥσαρ τῶν «ψιφίδων τῶν. 
7 5 κ ανσ5 2 ο σλης 3 τ.- εἶ λ αν θο ; - σε 

παρα δαλαοσίων ἀεεξμὸν ὧν ἂν οδόν κέγεη ἀδειβῶς ο ὅτω καὶ τῶν ὑμετέρων ἄγδευγαςὴ- 
ῤ 

Εκάτωγ. 

[ια 

παραφρασις.. 

5εά πιεάοετίτας απαὖδεε 
Σῃ τε,ρτοίπάε εατη ἵΏ λ- 
εε {ετααπάα εἰ ο ήαα- ο)-- 
Ῥοσευπαςι γέσπα ποῄς πια- 
φηῖ εβ πιοπιεπή.Ῥοττὸ εσο 
ποη νεαπεπης.{εά ντεχνο- 
δῖς τηας ὃ 6ο πι”}, 1π 
εοπιπισηῖ πη[ας, ρεοσεπῖ- 
ζοϊαπα νεβτοσΏτα Ρτπάεῃ- 
εἶρπι Ῥε]ύπιασε ντα άρις 
Πετοιςῖς εἴατάτη Ίτα ἀῑκαπι, 
γε ηἳ 11 6Η -ἷε 6οσἴπιδο 
ΦΙΟΡΟΠΑΠΙ. Άς ΦήγρΏυσα 
επἰά επι ατεΏεἷ]ς ἵωβατ Ὁει 
Ρτηζεω πιάτα πιεπαοσλ- 
Ῥο, ου] οπιπίαπα Ἡθτοίπησα 
Σπἰταβπώβπανας, νε οΏ στα 
Απτοϊγοί ρτα(Ισιαςκαἶμάξ 
τεραᾗς. Μεάςᾶ Ύπος; απ 
ἀπαΐτο βεοτα Ραῖτο Ἰα[οπί 

ο ορᾶς ; παυέπιαυς Ατσο.. 

εοφὴ }. Κῶλιια. 

ο) Σ 35 ος ΄ 

ἔπεπω ὃν ϐ ἐκσῳ µ4έΤΕοΟΥ. 

γοη- 

σαι 3) χοερες ίσος. 
3. ὂε 3-- κ. 
εγω 3 ἴδος εὐ κουῷ οα- 

λές, 
ο , 

ζηπ Τε αρύων παλαιλρ- 

Σεὐγ. 
΄ ΄ 5 ε .ε. 9 ιο 

πολέμων τ ϐν πρωιας αρεταλ-, 

σον 
5 ΄ 

ἕ ἠεύσομ ἀμρὶ Ἐοείνθῳ. Ἔίσυρον 
ϱἲ 

δν 
΄ 

ατυγόπατεν παλάμαις 
ὢς 990Υ.2) τα) τατεὸς ἐν- 

Ἱπία Ἰνκδεαν ορᾶναν 

3 γάμων ἄντῷ ογαὶ σω- 

σειρας ΑρλΑῖρε) Φέπολος. 

Ό- 

βετάφρασις» 

«ο/η ζαηεμΙΙΜ{εΠΗ- 
ε[ 1 ΦΗ1ή1ΕΥεηιδά::- 
απεπι {γεήσετε οΡ”- 
ΡογζΗπί ε[β ορεία. 
Ἔσο αμ2εῖῃ ας δαν ϱ3 
(σας, ϱηῇ- 
Ιήήμςμε αμα» Ἰμαϊο-- 
71. δε/ήππομε ᾖεγοί-- 
ϱὐ 1 νΙΥΣΗΣ1ύΗ85 63 
ποη 14 ἆξ ΟὐγήΛέΡΟΣ. 
δρα φμίεση 7Η” 

ἀρησι ήμμην αγ. 
γ Ώεμπα ὔ εησΑ 

βασγεΙΗ Μεάέαπι 214- 

σα ηΗρσ]αΣ δὲ πα-- 
αὖ (ΥΗΕΥΙΕέΠΗ. Αηζής. 
εν νεςοΥ ΜΗ. 



234 «αρα ο. αμος 
εἰάίαπεγεᾶοτες 1α(οαῖς {οεῖος,απος Αεετᾶς Ρετάετε γο]εῦατ, {άα ρτπάςπεῖα {εταααῖε 

, δε ἃ 

Ώχοστε Πδεταπε. 

σποτ ὃ.Ἑςκ υ]επαίς ργσεεάεπεῖς εροά γειδίς εοἶᾗσίε πιοάµτα απο οεε ἵπτα 

{οτμαπόἅσσα :ᾱς Ρτοϊπάε οτίασα {η τεσπα ρεας]ατὲ σείτατηπι Ἰαμὰς. Βείροπ- 

ἄεε Ἠμῖς {επτοπεία Π]α » µέσο δ ἀπὶ πᾶσιν ἄριου ν δε ία, Ε[ πιοάε. η γε- 

δα. Ἑτ ἵα ϊς ποϊαπάα φροὐῶρσία αὰ Γ[εαπεπεία ππαϊοτύτα (οπἱηταὶ Ρίς- 

σοΠί8. 
ροὗσα, Ίος εξ ἕ γοῦσαι καιρὸν, αρισόν Ὅπ. 9ὶς εεῖαπα 1η πιεάϊοετίτατε εεπεπάα 

ορροτειπήταείς Παδεπά» ταεῖορΏπε αμᾶ Πο πιεάἰοετϊταςί» αι]άσπα γά!5 Ρ]απὲ Ρο- 

Ώᾗς ἔοτεξ. 
ἐγὼ Ἀ. Ἠος εβ; ἐγὼ δὲ οωώ όχ. ὡς ἀλλότειος τς, ἀλλ ὡς ἴδιος , καὶ εἲς ἐξ ὑμῶν 

ἓν χωηότητι ὠποσαλεὶς » πία) σιώεσιν Ὁ ΦΕΡΟΙΟΥ ὑμετέρω λέγωγ» καὶ τὸ κε Ἡ πόλεμο - 

ἀγδραγαδας Ἡ παρ ὑμῶν αρώων  κδὺ Ψευσομαι ορ) Κοείγδου. 1η Βΐ5 ε[ ποια Ῥτο- 

ΡοβΠο, α αεεκατάσχευίω ας αἱῆς « οτιπεβίοσαπα Ιαιάϊδιις, {μαιρᾶς αὉ εοταπα 

πιαϊοήίδας : αποσύπα ρε]ὰς {π τοτιπα Ἱπμεπτίοπε {ο]ετείαπι οζεπάϊτ: Ώαπς ἵπ 

εοπβΠ] ρειἀεπείαπι,δε {πα Ῥε]ίο ξοσήειάπεπι εοπιπιεπάατ. Ὑτ απτεπα {πα Ῥε- 

πεποἰεπεῖα Οθεητμής,δε γεια παττατίοπί5 οπιπῖους Πάεπι Εαείας: {εας βποῦ 

{πε αΠεβίσεμα» {εὰ ος 1]]ίς γης 1 εοπαπαυπί πήβα», ἀἰόξατααι » πι πί]αμε Εα]. 

αἀάϊεύταπι Ροἱεέοετιτ͵ 
σιλαίρργος »Ροξςἶάεπα ἃς «ΟΠΙΠΙΗΠΟ παλας ον 

ΦΡΕΗ5» παλαιλόγος Υετὸνφεώ ο/η σεηµΙ2. . 

Σΐσυφον ᾖ- Ῥτίπαμαι σιωέσιος ἔποδεωμα δΙγρΏιδοὸς κέδρος λόετ᾽ ὦνδεῶυσε Ἡ, . 

ἕ.ἀῑαῖς Ἡοππετη»:ᾳαο Ίοεο Ειίζατη.Σέσορον ἀἰέχαπι εταάϊτ» αῇΠ Φεόσεφου. Ίναπα 

Ίλοτες Ρ{ο 9εόνιἁἰειηϊ σίου,ὃε Αεο].Ρτο σοφὀγισυφὀγνϊ δε ὄνυμα Ρίο ὀγομα- : 

πυκιότατον παλάµαι».Ἠος εξ ἓν ταῖς ἀπινοίαις σωνατώτατον» νε] θωλῦς,γνώμασπεθες 

οἷς Ἐπίξατβίες ἶοςο εἰταίο κέρδιον εκροΏῖϊ σιωετώτατογ:4ε Φι/γρ]ο αυς ἀῑοππτυζ 

νίάε ορυά Ναεδ].«.οπις, ι -- 

ὃὶ τοὶ,Ἠος εξ καὶ τὸ Μήθειαρ παρὰ γγώμέω σὺ πασθὸς αὐτῆς γεμηδεσαν- ςεοππάμαα 

εκοππρ]απη, Μεἆεα Οοσἱωτηία αμα: Ια(οπί πΙΡΒε τεπίεσπεε ραττο, απά ΑΠΡΟΠΑΝ: 

εὰ5 Ροτάετε γο]ερατ.Ο πα ἀε τε εοπ/{α]ε Αρο[ἰοπ] Ατροποαυςίςα. ςεά αμασίαΣ 

σποπιοάδ πας σπα Οοεμίάξ {αςο[αῖεονε Ο οσἱατλία [αιάστητ.Ηος 1εὰ [οὐωίεας- 

5οἱ ες Απείορα Π[ίος ΒαὈιής ΑΙοξυπι,δε Αεοτεπ:ας Α]οξο ΡαῖΟΓ αι Απο 

ἁῑαπι : Δεετα (οῥπμμα. Οἶποά τερηυση ααμπη Αοεία ποῦ ΡΙαξετεῖ» Ῥυπο 
Μετειτή Η[ίο εεαἀἰαῑε αἀταιπϊβταπάνπα , {Η{αυε Ηδοτίς {ετιαπάνπι. Γρίενετο 

ἄπ ζοἰεβίάεαι δεγτβία; παρταπήε. Οπΐις τεί τε[ῶς «β Επηε] ας μὶβοήίευς Ροξ- 

«α» αυεπι οἶταῖ ςς[οίίαβςς. 
Ἀλλ' ὅτε ςδ᾽ Αιήτῆς, κοὶ Αλωεο ἐξε]ύοντο 
Ἠελὴν τε ὃ Αντιόπης" τοτε δὶ ἄνδχα «χωρίω 
Άάσατο σοισν ἐςν ὠῶῥίουος ἀγλαιος ὧος, 
ταν δ ἐκ Ασωτὸς» τοὐτέω πόρε δίῳ Αλωεῖ, 1 

Σν δὲ Ἐφύρίω κτιάτεος ΑιΗτῃ δῶκε ἅπασαν. 
Αἰάπής ὃὶ αρ ἐκὼν Βένω παρέδωκε φυλάρσην, 

ού σεξ» ος 

ρα 

Εἰσκε» 



ΟΙΥΜΛΟ ο ΕΣΧΠΙ. ο 
Ἐλσόχεν ἄντος ἴκοιτ', ἡ ἓξ ἀυπῖο πε ἄλλων 

: 

Ἡ ππῶς,ἠδ᾽ {γεν ὁ δἳ ἵκετο Κολχάδα Ἰρίαν. 

Ό πατε οῦ Ρατετπαπι δε Πατεάϊτασίαπα 
τα ἀῑοειροτεᾶ. Ό παπι εὔαπα αυϊάα 

0ο πτδῖ ροῦε Πποπαπι, πιεϊεὸ Οοσία- 

πι Οοήπυά Πορίταίε ἄῑευπε : εόίαιε 

ρταυὶ ρε[Η[επεῖα Ἠδεταβῖς {βετο (ετοή, δὲ Ἀγπιρεής {αζτο : εἶν5 ἥδετος 1πος- 

εάος ἁἰπίπίς Ποποσίδας εμἶ]εοςὰ ο 

ἐν δᾳγύαγὴ Ρατεησίδης ΠΗΙΧΣ05 «ὁ ογἰμπάον. 
Ώοτ.ρτο φεμδρίω ὃτ ἄντη, . 

Φεμλέαν δε αυτά, 

πῶς ὀπβώτα, ἔσωσε. Ναπα]α{σπξ αἁπαιαε Ἰη απξετεπάο 

Ηεῖτες 1π Οταεῖαπι παυήσαυΐε: ππὸ Αισοζάμιας 41ο» ρατες 

{ετιανής, 
Φερπέλως. Τητε]]ίσε ἐπιβάτας γεᾷοε»» 

ἁσυιπτασδος εβ ὁσηρέτα, σεράποντες : παυϊ 

1 

πρεμής γοςασί΄ Μιξοβαρβερου» ᾱ- ἀ. εκ θγάςό 

ναὶ σωτειραγ Ώος εἰξ ἡ ταωὺ Αργὼ ὃν - 

τε]]ετο αατεο,δς επ 9ο {ε- 

οεείἀετε νοίεραῖ» 

8; {οεῖος 1α{οπῖ5 ἁμοῖς: αά Φεόπολοε 

ἀεπι {αἱ ὁμείς πιαπἆαξῖς ε{αΠΕ οβασ- 

κ: ἰάεόαιε Τεἱς[πήμς «ερπολοις εχροπῖξ ὀπιμελεμδῥοις εγαΐη σετεηέ1ὀη»:1εβῖτ τᾶ- 

ΠΠΕΏ «οερασόλοις ἃ Φεύσσολος ἵάετα ξετὲ 4Ε 
τείτασατυς.Ε{ξ αμτεπα αεόπολος Ῥϊορας 

φετίατας, ὁ αρὸ ἰδὶκ κωείε πολ). 

σπράφρασιε. 

Οποά νετὸ εά ξοτῦτα ἅ]- 
Ἅεπι Ὀεἱέσατα ατεῖπες: απῖ- 
ἆασι ετῖαπι εκ πιαιοτίρας 
γεβτῖς Ἡετοξς,απί αἆ Ττοίᾶ 
πάΠτασαπε, Υίτασας εχ Ρᾷἵ- 
τεῖη ρτα]ῆς Βτοποὲ {ε 5εί- 
Ἑεταπτ-αποσαα αᾗ Ἐποῖε- 
ποτε ἆαες, Πεἶεπαπα ἁΡαιῖ- 
«ἑεταρταπα, εἴπα Αφαπιεσι- 
ποπε ὃς Μεπεῖαο Αττεῖ - 

Ἡ]ς τερετεραητ:αἩᾗ Ἐ σοῖαα 
ἀεξεπάεπτες πάς οδβΠε- 
ὃαης ἆσεε Οἱαπςο.απῖ εὔτα 
Σγεῖῇς Εὔπτα ρτοξεέτας » ᾱ- 
Σηεηάσπι {ε ρταδαῖε Ὀα- 
παΐς αραά απος, ὰ Ὀΐοπις- 
ἄε ἆςε σεμετίς οπσίπε ἵπ- 
Έεσοσατής , σ]οτίαβατας 
6 ουπεΒή νδῖ εβἔσης Ῥίτε- 
Ώς , εχτατε ῥτῶεἶασατι ἆο- 
σπστα, Ἰπθεητέπιαπε Ώστε- 

αὐπορ. κλ, {6ζο 

ος 3’ ο δεν ὧ 

ποὺ Ὁ ο Κάάποτ ο αλά ὤέρ Δάρ- 

νου 

τειχέων ἐάόκησα . 

5 ἀμθότεεα μάγο ΤΕΕ 

τέλος. 

ποὺ μδὸ ο γέ7ει Φίλῳ σὺ Α- 

σρέως 
Ν 

Ἐλέναν κοµίζοντες ο ο ἀπὸ πάμ- 

πω 
) ο . 
ερρουτες. ἐν Λυκίας ὃὶ Τλαῦκον 

ἐλδον- 
ιά ΄ 

πο ΤΕΦΙΙΛΟΥ Δαναο). 
ο Δ 3, 

σοῖσ μλο Έξευχετ ὦ ᾱ- 

σε; Πειρῶναιισφετέεϱυ 
ω νο Ἕνον ν 
ἕ πατρρς ἀρχαῦ,α) βανν 
κ ραεας. 

κλάρου Έμμε,ὃ) μεόροῦ. 

επτατεπη απήτήνπιαας απἲ Βεμετορδοπεῖς ἱπρεπαπι. 

Σ 

πὲὃ. ος το[ροπάεε ρτσεεάεπτϊ Ροῄϊοάἆο, αἩ 

ρατεῖομία δρ ὃτ ὃ ἵη ἀῑαδιείοπε γίατραβ{ 

εἰ ποπαίπε πππς αμάστυτας» ρηὺς ρτιάσπααπα» Ρο 

σεόπολος: εά αῖς ]εάξί]οπί γεσ{ας πιεέτησα 

[ετηις,αιῖ αΏες ἀοπαίπηπι» επὰ {ετηῖε, 

αετάφεασ. 

11 ᾗν ἄπτεΩ ϱ1ά 1 
οὐογε ἴπητ ζη2ο Ώατ- 
ἁκηλΊμγος νής [ΗΟΥΚΑ 
ϱποπάατε 1 ν{7ΑΤΠΦΗΕ 
“ῬατεπιβγαΜογησο [ε- 
ο1ε βπεΠΗ αἰή ΦΗ14Ε1Σ 
εώ7ᾳ εὔάγο Α27εὶ σενε- 
σε Ηεἰεπαη γερεΓεή- 
Σε5αἰ] αΗεΊΏ οηᾳή/ή0 
τοβίῥεπέευ. Ἐκ Ι}εά 
ζμτε ση ο μὲ 
γεηογΑΣ ΣΗΡΥΠΣ Ὠα- 
πα. Αρμά ο φΗ4έπε 

σογἱαῥακηγ ν 1 νγζε 

Ῥμοπες ν {1 ϱΜάΕΙα 

Ρασγό Τεςημ1,ὁ 1ά- 

σπώ ορει εβειό 4ρπαέε 

Ν 

ϱ ἵτα ἸπεποαίυΣ Ξίσυφου ῥδο: δε 

Ἡσ. Όπατε Οοήπεήο5 
ἀιρα- 

βεηὰς οτεϊτάἀίπεπα πας” 
Έε 

Δ 



226. ΕΝ Ο.Α ΕΤ 

πποτας α- ασ ὃ τὸ ἕτερο) µέρος » 3 πύλεμον ῥδύτοι ὃν δεωία αβετὼν οἱ Κοεύδηι σρῦ 

τῶν οἩ Ἰλίου σειρών ἐδοξαν ἐπ' εμφότερα τα µέρη ὃν πῶς µάλαι αξιτῦσει. ος. 

απε 11ο ὰ Εοτηεαάίπε Ἰαυάστυσης - ΡεΙα Ττοίαπί Εάκοσίαπα 4βοτε » η απο 

Ρατεσα ρτο Ἰτοία » ΡατΙσῃ οοπτῖα Ττοῖρπι πατατηπς, ἀλκῷ, Ῥος. Ρίο ἆλκῃ, 

Δορδαύου πείλέα Ὑτοίαπα Ρεηρῃταβαςὲ αρρε[ας» ειής τες οἶἷπι {μίς ατάαπις. 

γαῦ Ὦ)οσ.ΡΙΟ µάχωγ- ἳ - Ἰ 

ος ροξεριο οὖν πά οἱ μὲ σιὼ φίλως Απεζος ᾖθθε» Φηλονότι Ἀγαμέρλογέ-τε ὃὶ Μο 

λόῳ ὃ Ελθνίω αὐακομίζευ ἐδέλωτεν. Ἠοσυπι απἡ Ρζο Οταεῖς αἀμεσίις Ἱτοϊαπα Ίμε- 

τυπεάας Εής ΕμκἈεποσνάε απο γεσάις Ηοπιςτί εἶξατ δε]ιο]- 
κα 

Ἡν δὲ πε Ἐνγίώωρ Πολιῖδου µαγτεος ἦὸς . 

Άργειός τ’ ὧγαδτε τε Κοθιιθο»: οἰκία γαίῶχ 

Ἐλέιω Ώοτ.ρτο Ελέίω δε κομιζοντες,Ἅος εἴἲ, αἰακοωίζειν 
βουλόμόνη, Ἠος 1βίεις. 

Ίοεο κοώζεν. βρηϊπεας γερεσέτε ιοά [νώ εβ. 

ὁ οὐ Ηος εΏ πάµπων ἀποκωλύοντεί, καὶ αὐιοάρδνω, ΟΊρπους αμεεπι απά Εαὶς 

ΟοΗπείας ὰ πιαϊοη δε», ὃς πι] ψεῖα Παδίταιϊε,]γεῖος ρτο Ἐτοϊαπίς ἀμπίτ.ΕΙΗΒ 

Φύέεπι ες άτα τεέεττατ ὰ δελο]- (οσους Ηϊρροἱοσβί πάς πΠας,Ηιρροἰο
εαης 

Ῥεἱἱετορμοπεί»ΒεΠετορμο ΡΗΥΡΗΙ,ΡήγρΕις Αεοῇ, Λεοίις ΗεΠεπίς,Ηε[εα - . 

Τοιή».βε[]ετορπο. αὐἴεπα (οεἰπε βίας ἵπ Εγεῖαπι εβ πας. Νααι Απεια Ρισί 

γχοσ,ουυπα επτΏ 1η [μή απποζεπι Ῥετιταβετε πο Ροβεῖ,εῖ ἀεει]ίτ αριιά αιαίεηα 

αυσβ {πα ρπά(αξῖα Ιπβάϊατοτεπα.Ρτορεᾶς «ππα Ητετί εππι αἆ Τοὔαταπα {οσετᾶ 

1π Τγεἶατα πο ᾶειΥῖ εἴης πα ἴπεετβοστεσητ.Ύ εττη Ροβ πμ]τος Ιαῦοτες [πρετα- 

το»,απος ἴάππεΠ Ἱπίπηχεταε {ρβρεταπς ἔοτς νε {πεςμπη
Ῥεσεῖ, ΠΟΠ {οἶἶπι η ρε- 

Ρετεῖτ Βε[ἱετορΠοπε{εὰ Π[ίαπι εεἶαπι νίτο τοπι ΡΙΣΕ]ΑΤΟ» ΑπεςΙεαπι ΠοπΙΠΕ. 

Ιοσαπίε,εχ σπα Πασιήε ΗιρροίοεΒπα,Π απάτιπο, ὃς Τ.οοάαπαῖαπα. αν 

τεθωεογ.Νεσ]εξτο αἱσπι.ρίο ἐτεύμευγ.δὲ Δανασ),λος εἲ Αλαιοὶ,Ελλίωεεν ας Οἶαν- 

επι ἔοττοπι νίσιιαι ΕἡΠ]ς ἐπηπήε,εεεπῖπα Ώαπαος ειπα Πουτη Πε ποπ εοπβαξ. 

σοῖοι ὦ, Αετίου]ας,αῖς ρτο ὅς.Ὦε{απάρεα αμεετη [απε Ίβα. εκ Π. ζ.γεή. 296 ὃς 

{εαπεηξ. 
Ίππολοχος Ὁ μὲ ἔπκτε, καὶ ὃν ο Φημὶ λρέδτι 

πεέμπε Ὁιμ ἓς οροίίω,τοὰ μοὶ μάλα πολλ. ἔπέτελλεν ος 

«ΑΏ7 αλεςένει,καὶ ὑσήέολον Έρμεγωι ἄλλων. ο. 

Μήνδὲ νάνου πατέρων αἰρμωξμλμοοὶ µέγ αριουε- 
9. 

Εγ τ΄ Ἐφύρ Ενοντονὸ ὦ) Λυκίη ἑυράμ. 

Ταύτης τοι λωεῆς ᾖ Ἁ) αἶκατος Έυλομκαι εἶναι. ο. 

Ίτασαπε αρυά Ώ4παο» Βίπς {Ε6επης ἁμεετο ρἱοτίαρατις: βαυϊάεαι αρμά, Ῥίο:. 

πιεάεπι,αἡ] αποαυε αμἀτεπείθι15.Βαες νετΏα {εοῖε, ἃ τ 

ο, ἀθει Πειεναι. Ῥεαρηταβς το ξ ΚορύΏῳ. Ἐιήτ Ῥίτεπε ἔοης Οουἱπελί» 1143. 

ΑετοεοηπείΗ γεσήςεσα» αὖι αὔλασπεες αιίάεπι 4ςµᾶς Ώος Παδβεξ» {εά τααιεΏ 

υῬετίρίςμα5» ὃς Ῥοϊα Πποπάβπηας. Ὡς ος ἔομες ὄτταδο 1. 8. Οπασι ΟοΠμεβια 

κοπή ποπήης γοςἛπαυς,ΕρΆγτασα ο ο ο ἃ-ᾱ. κος 

-παποόΙπσε]]ρο Ἑ πάπσε» πἰπητῃ Βε]]ετορλουτῖς. ος χα),κλάρογ.Ώ) ΟΓ-ΡΙΟ επ. 

ας λλὠρλλ θρΥ. Τὰ ε]α ἄπεοπα γτρεῥροτεσαπς ες οιῖτα Ῥοπα:α πα 19ί πι] τα Ρο[μάα- 

ὃας Ἠστος {]]ε εχἰσήµς ῬεμετορᾶοὮ θηεςα μάπα ὰ Ῥσσ
στο {ες εχρ πιο 



ΟΙ ΥΜΡ ΟΡΕΧΙΠΠΙ: 
πτο ψ 
παραφρασε 

Οσί παἶεασα Ἰαροςσῖς ἆνα 
οἶμπι ρετεα[σ,απαπω Μεάα- 
{α (6οτσοπῖς , οσίᾳ5 εαρᾳξ 
{κατερατ[εερεπσΐδας, Εταπι 
Ῥεσαίαπι εαπΆπι» ες Ἴ8η- 
5αΐπε ἴλήας ἃ Ῥετίεο τταη- 
εατς παταπι, Οοσίαταὰ 481 
{αῦήσετε επρεσεῖ» αυτες αά 
ἕταπαρα απτεππη ἃ γτοίηε 
Ῥαμαάε αεεερΏῖεῖ ,πῬάνε- 
ταςὶ γίποπε οδίατα εχ {οπι- 
π]ο εχοἵτατο, Ἱήΐίααε γετοῖς 

-8Ό 1]α εοπιρεί]ατο.Ὦ οσπαή{- 
Ώς Αεοῖῖ ρτοῖες τες Βε]]ς- 
χορΆου2 Άσε Ἆος ταηπσα 
Ξςεἴρε, απο ἀπάοπαίταπα ς- 
απσπι ἀεμαῖας , Ἐδίαυςε 
{οσήσῖας : Ιάηπεπετο το 

Ρατ Ἱεριαπο εαποτηπα 
ἀοπίτοτί ταπτατα οδεβτατε 
ερτάᾶ βιετίβεαας,οΏςπάϊτο. 

ὃς τοῦ ἐφιώθεος. Ῥετθῖς Ηἰ{εοτίατι Ῥε]ετορλοπείς αμά (ἷς 

« σ--- 

ἔσωδ, κὠλ, ἴᾳ. 

5 ΔΝ τ. έρ Ὁ « 
ος πα; ὀφιώδεος α- 

5 - ) 
6 ποτε ΤοβλρΥος,Ἡ πολ ἆμθοὶ 

χροωυοῖς 
ον αλ 

Τ1άγασον ζεέα, σποτ) ἔποις 

δε 
τε , 2 Ξ 

Φρέγ }ὲ οἳ γθυσαµπυχ. κοὺ-- . 
θα χαλυὸν Παλλαὶ ἰῶῴεγ- 
κ᾿.ξξ ὀγείεου ο ἀυτίκῷ 
ἰῶ ὑπαρ. φώασε «ἲ , ἕν- 

δεις ς 
Αοιλίόο βασλεῦΣ 
ἄγεφίντεεν τό Ἱππείου δέ- 

πευ, 
χαὶ οεμαίῳ µη Σύων 

πιῶεον ἀρ}ὸ)  φατεὶ ἕι- 
ξω. 

μετάρεασις. 

τ ομὲ (Εηρεπέο( ᾗ- 
{μμ ο Μεάη/ανεοτ- 
κὸ σα εἴγομπη ΥΙΜ5 
Ῥίτεπες Ῥεσα [η Ημί- 

΄ σετε ε4βίεης βευση ζην 

ἆοηες εἰ ζηγεας ῥβαΙε- 
γώ ᾖαθεης Ίαπαής 
βηεῖα Ῥαΐίας ασΕΜΗΣ. 
Ἐκ (ὀπιΗἱ0 σΗΣε/η [ία 
34 βος ᾗς γἰσησηεὲ 
οΙάεπς, {σε ἆφμεεῇ. 
02/19 αὖ Αεοῖο ογή- 
ἄργεχ 5 ασε ἀο[μηπεί- 
414 ᾖος ες αεεῖ-- 
Φενϐ’ απ Σογ] ἴβῃµΗ, 
Γαοβεσο ἔαµΥΗ [ρ]ε- 
ζιάμπνραἔγἰ οεπάε. 

πςί ΠΕ αυ» πατάτες 

νε Βεσαίυπα ἀοπαπεείς Ρεπεβσίο Ῥα]ἱαάϊς.Επίε Εῖς εαυης 1]ε αἴθεις ες Μεδυίς» 

σας εδἀεπα 6 οτροῦ, {θαρηίπο παξας. Οἶπι επίπι ἁοσπαίεπεί Μεἁμία Ῥετίευς 

καρτας απιρυεοειες {ης 

ασησαἶπε τεβερβς Ργοβίµβε 0715. 

Ῥοττὸ Τοργὼν γοεαεαί ὁφιώδης» ία εἴῃς εαραί απ. 
ιο) 

πῖας εσας 1]]ε αἶατας ρτοβίε Ὕπάς Ουὐιάτης 

σγεβσην ]εεε[α σγαμλέα εεγῖεε Μεάπ(ω 

σι]θης ποττεδαε » νῖ ἃτ {οτο- 

τυπα εἴπςιαιιὰ Επεσαπε Εατγαίς,δε Φεμεπο Ῥ]οτονπής απς. 

ὠμοὶ κροωνοῖε. Μλπώάσπι Ἠειρίώνς ζοπᾶς «οτἱμεβίας!. . Ἠος εξξ εἶτοα (οἵμ- 

νωπινδί Ῥεσαίαπαι ατεε Ώμππαπα Ἱπάοπαίτηπα , αεεερτο ὰ ΜΙπετΙα Έταπο ἆο- 
η] τηµίε» ναάε {αρεπίὴς Οοτειπεβίος {αηὶ ἀϊπίπαμς {Ππεηίοζες. Πάγασο .Ώοτ,ρίο 

εοπιπα. ἨΠήχεσον»ὃς ζεῦξαι Ππαρίες Ρτο εοπιροβεο ὑσοζενξαι. 

.” 

1κεταΠς. 
ῃ 

1] 

αρἰγγέοὶ. Οποὰ Βππιοπα γίτες πὸ Ροβυπςα ]πά ἁάαῦ ρε βατ ουκ1μᾶ. τασαε 

οἳ πιω]εᾷ ἁῑάᾳ; Ῥεσαίο ἁοπαδάο ἱαροταβεε Ῥε[ετορβδ,Ρα]]ας 1]: ἀαε τεπᾶ,ει- 

της Ἰππεπετῖς Π]ο οὖπι Εμετῖε, ΟΔα μβιάεπαριος εΏ {οηβΤίέΕΠΥ «ΟΡΠΟΠΙΕΛΙΟ 

ἐξεείρον.Μοάας αμο Ῥαᾗας Βε[ετορβοπεεπι εοπἡεπῖε, πεπαρε Ρες Ιπ{οπιπίζ. 

τὰ 

ο τσσίαε πα ὅσα ο το ὃν ῥσπυο) αἴρεὶ εαν ο παΣ1 υσοορπαξ ποτ υσ 9) αι 

ὄνειεες 1άςπα ααοά ὄαρπιοπεβὲ ἀιρσιίεατ αΌ ὕπαρρνε Ηοπιετ.ΟάγΠ.χ. 
3/ Ξ Ξ ς 9) 

Οὖκ ὄναρ, ΔΝ ὕσαρ ΕΦλογ,ὅ τοι τετελεσµέγον Έτ]. 
εαπε ὄναρ ὃς ὄνειρον ἀῑσΙ ααί ὂν ὦρῷ, 4 

« 

πδά νε ρα άστησα Εαμας Ππαρίπαοπες 

'ααδὰ ασαᾶ γὶσι]ασεί οΏ]εσῖα γίπο, 
τὸ Ες Ἡ 
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ρώνασε. Νες] .ααστα.δὲ Ώοτ.ρτο ἔφώγησε.Οτατῖο Ῥα]]αά!ς αἆ Βε]]εγορΏοπεεπη,, 

Έμεπι γοςᾶξ Αεο[άεη»αυία σεημ5 αὓ Αεο]ο ἔετεις ἀμεετείτερεπι αποσας,συΐς. 

Πτρετερῖα ετας οτ{απιάμς.φίλσεον ἵσπειον αΠεροτ]εὲ {απιπα αρρεῖῖαι. απ νε 
φἱλσρο», αυςε εἴξ απιατοσία ΡροΏο,απήπιος αἆ απποτῖ ορεἀἰεπάππι ρε[Ποϊεβε ίτα-. 
Ώ πα εείαπα «(ος λοπήπί ρατετε ἆοςεε. 
» δεµαίρ.Ἠος εἰἲ ὶ ὅέτο φίληρον δμιασικῷ ΤΠοσειδῶγισῷ πασθὶ δεῖξον. Ῥοιτὸ Φεμαῖος 

Ῥοξε.δε Ῥιπάαιίεμπ.εβ γοςαυυ]υπιρίο Φαµάζον γεὶ Φδεµασκὸς. Ἐρίτπετον ἵς-- 
ο ριωπί ουϊ Ες εαι ῥσίπιας {ιεπέοτοέ ἀοςετ Ὑ]τρ.τ.(σεοτς. 

Τά(Ης.6 οὐ ϱΥ Ημ [γεππρηγοῇ 
Ἐμάί ΘΦΗΗΥΙ 1ῤσΠο Σεἶίης Ρεγαιβα ΣΤΙ{ΕΗΣ1. 
Νερσή18. 

Ἄσμαῖος ν Παυής ςἨο]. λέγεται ΤΠοσηῶ ἐν Κορίγδω ἀπὸ ὃ τών ἵσπων δε ιάστος, - 
παπθ). Ῥαΐτεπι Βεετορποπείς ἀῑσις Νερτάπηπι» οπία Πῖς γετις εΓας Ρατεξ: 

δις, 5Η γρ» αυτεσα εκ ορ]πίοηε δε {ειπΊοπε νυ]σίενε Απιριαγο ραϊεσ-ετας. 
Ῥαεαῦεῖης Ἠετευ 115, εἶπι τειετᾶ ρατες Ηετευ]ς εῄει Ταρίτετ. 

ππιώρον ἀρλ).Ομίά Ἡοπιετις ἀῑεΙξ ταῦζος παμµέλανας οὔειτί Νεριιπο : 1άεο 
5εἶνοῖ. πεαιίά ἀῑβιάἡ] Ίπεες Ί]ηπα ποβτήπχαιις Ροξταπα οἩατας, ἀς2ΠΟΠ 2ἴδηήη, 
{εὰ ἐκλάμποτα τῷ µεγέδει» ὃς ἐπιφάνῦ ἓν τη ἀγέλη Ἱητερτειατατ. 9εά εὔτη ἄρρς, 
α]ιὰ βσπϊᾶσει αμότι λευχὸς, ὃς εχροΏατασ 2Ἡαιιαπάο , ρίσεν» πες » οεἱο[ίς: 
μοεσπε ερἹβετοπ.{αησο εοπμεπίας ναι {τ ορείᾳς δι αἆ νίδιπιαπι αρεῖς. 
9. .- 3 Χ Ξ . : 

1άεο ταον ἀρλὸν {ΕΠΣ ΡήσΥΗ71 Όοιεπι οβεττς 1πῦοτις Βε]ετορβοῦ » γἰ- 
«ῑε[ίςει οτἱο/ίάσα,Ώες αταϊτο αὐβΙδΙ ' πας αἆἩι . ς αάβΙβίεππα,γε] απορίτας αἀβιρεπάυπα, 

σπράφεκσι». 

Τα εδ ρεςσποξτεπι ἆοτ- 
σηϊεπτῖ ἀῑσετς γή. εξ, 1π- 
εοιταρία τ]τοϊπίταῦς, ἃς 
αήστο Ἡοττιπεόφπε {επτο 
Φοτπι]όάρδ]]ις ΝΜίωεταα. Τηπα 
ἅ]ε τεξεας ἵη ρεᾶες {πττε- 
πῖς , απτεριόαπε Έαπο 
ουσοά πήταβιϊ εαία αάϊλ- 
σεῦαε » Ὑατεπι Ῥοϊγιάστα 
ξατακί βΠπτο [εάσ]ὸ απας.- 
Φυ1τ, δι ]ασενς Ἰωπεπῖε ευὰ 
χεπι τοῖαπι νε αεεῖἆετας 
ἀεε]αταπ]ε: γτσυε εἶᾶς «οἩ- 
{ἱο , ποᾶα 1πΏεα τειπρ]ο 
ἁοταήπετας: γίαπε 1]]α Το- 
υἷς Εα]πιῖως ταπσπαπι Έα 
Έα ντεητῖς ατα ἀεάεταξ,ρτε- 
εἰαίαπι αυτόφυς ὀπβσπε 
ἑταπτη, 

Ἔροφη Φ, Κώλ. (.. 

κυαγαηλὶς Ἐν ὄρφγα, χιὼοσογτ 
ο 

παρθένος τόσα εἶπεν 
εξω, αἷα ὁὶ ἔπαλτ' ὁρδῷ 

ποςῦ, 
παρκέμΆνον 3 συλλαβὼν τέ- 
ρα : ὦ 

Ὁπεχωξκον µαῦτη εἴσμεγος ενα 
65). 

ν έω -δ οι σᾶ. ομέεν τε Κωρανιδᾳ πᾶσον τελευ- 
ταν 

σ . 35 δν 
Ἔβγαπος ως ανα βω- 

Ψῷ νιας κοιτάξατο γύ- 
τον Ἐ , 

απ ἆπ ὀκείνου χεήσχος, ὃ-, 
στης 

πως τέ οἱ ἀυτὰ Ζ]ωὸς τς 
΄ ος 

Ἀεικεραωσου σος Έπτορε ' ποοε. 

μεπάφεσσι». 

Ἀέσγαᾳ ῥαΐρης α5ἲ-- 
4η {ή Πούζενογ/1Η18Η”- 

Σ7 18 γίχρο που ΡΙΜΤΗ: 

4ἱεεγε να ε[ῖ. ΕΣ 
ὀσίσην γεῶο Ρεάειαώλα-- 
εέπ(ζπε ση ϱΟΥ7Ι ρω 

{55 Ργοισεσα ν άν 

σε γΑβεη; {δεης 
7ερεγς » ο[επάέφηθ 
Οα711: ᾖ1ο οπηεῖῇ 
7εἱ ΕΠΟΊ ΡΗΤΗ: {11 τά 

Ώρα «(οΥπήβες Φοὔζ». 

ἐπχγα οπή αὖ ἐ0- 

αμ : ζμοπηοάρ 

1) {ρα Ιου πήρε 

νΣ΄ ας γεεησὰ ᾖ1: 

«ἰεβεξ 
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πναγαρλε.Οοπς]μ[ῖο οταείοπίς αμαπι Ραίαςα ἆ Βε]]εχορβοπίεπι ποδια. 

ΓΨΟΕΑΞΗΣ κυάναρλε, πος εβὲ αἰγίφα μέλαν καὶ φοβεεβγἔχεσα : πίσγατι ϱ ϱΕΥΥΙΡΗ/ΕΛΑ 

ας {ΕηΕη. Ἑτεπίπα κυώεος εκροπΐευς Πέςεγ.δι αὐὶς εξ ποπιεῃ {εί αιοὰ 

Τουἱ ὃς Μίπετια τή ριμπς. Ἐς εΏ αμεΊοτε δετα]ο » 1Π Αεῃ. 8. Ρτορης παμη]-, 

εΏσηπα ατεαπα ρεξξοσίς», Ἠαρεῃς Ιωταεᾶίο (σοτροπῖς εερΗε: αποά παμαῖ- 

ππςσηεηπα» Εἱπρεᾶχοτε πηπαπίς Επεπῖτ» αδὶς γοςατη: { ἵπ ρεᾶοτε Ποπιῖ- 

ης, Πεις 1π οπεϊσαῖς Ιπιρετατοσαπι Ώρειής γιάεπαις» ἰοτῖςᾶ ἀῑσίεασ.Ψοεαευς 

αμῖοπι αὐὶες ἄπο ὃ αλ, Ἰαπα Τρίεες Οτειίσα Η]]ήμς «αΡρτᾶ ὰ αμα Βεττίτης. 

Πησῖτις, ρεῖ]ε Ρτο {εητο ε[ὲ νίης αἁπετίως Τῖταπας. ὙΨεἱ Υπἱσαπυ 1 αυοά- 

ἆαπι {ουεαπι ΕαὈτίοααϊς » 1π οπο {επῖρια ε{αῖ Π]α «αρα. Μιπετιᾶ αθῖς 

᾿Ποττεπάα εταξ ταϊτοδ{1Ἡ τετυπιτετήθΗπμπα Ῥιέυτα » νε Μεάμία εαρίτε, τες- 

τοτε» Ραµοτς,εἶαπιοτε: εἠης ἀε[εήριοπεπα Ρεῖε ες Π14ἆ, ς.. 1άεο Περι τας 

αικίε, : 
Ἀερλάσή, δογήῥεωα Σγέσεα Ῥαϊ σαν αλα. 

ὦν ὄρρια, Ἆος ε{ὲ, ὁν νυκτὶ νε ρτίππα Ο44. ὧος ὁ ὄρφνα. Ῥα]]ας. γοςδῖας παρρε]ος: 

οὗ γΙτοίηίτατεπα Ρετρειπὸ {ετααίαπα. 

αὐα οἱ ἔπαλπ', ος εΏὶ αὐεπέδησε οἳ ον ὀρθῷ ποδὶ ρόμδνο».δεΩ ΙΕ Ίεαημε παζ- 

τατῖο 6οσηπι ους: {εααμτα {απε {οπιπίυτη : τωσβοεας {στεχῖς ἵπ ρεάες τεύχιις 

Ῥε]ίετορίοηπεες οϐ τεῖ Ρεί {οπιπάπι γης ἱπίο]εητίαοπι, ἔπάλτο Ἴοα. παπτα-- 

τοφ ία -σ. ρεο ἐφᾷλτο, αὉ ἐφάλλοριαε. αὐοά Τοπες ἁιευπε ἔπαλλομαι. 

σαρχείρΆνογ. ΆΎπεορε ΡζΟ παρρκείλμον. τέρας ἱπτεί]σε χαληὸγαποπἰαπι πατάς. 

5ο]. ὄγαρ φανεὶς »ὕπαρ ὥθδη.. 
ον 

ο Κορωίφα. Ὦ οτρῖο Κοιρωίόψ. Ραττοηγπαιςο ποπήπε Ρο]γιάαπιγατεπιζα- 

ταπὶ β παπα Ίπεε[{1σῖε,οι {οπαρίησα εΠασζαΞ. σελεντὸ. ΟΚ. ΡΟ σελωπέω. (αχ: 

γοσεπι ἀπέβασν Πῖς εχροβῖς ΤτϊοΗπῖμς. . : 

ὡς τ᾽ ανα. Ἠος εβ ὅπως τὲ-ὃν τῷ ὁ' Αδίυᾶς γαῷ ὕσνωσε κτ’ πίώ γύχτοες πα το 

μωντείαν ἀιτά. Ἑτεπάπα εὖπα Ποίείτετ απο ραξχο Ῥεραίισι τεήπετο ροβεε, ποπ: 

ἁπδίωα εξ αμῖα. εοπ/α]εῖ γαάς οοπβ[ο 1Ρί ευρηειῖς: Ὑπάε ὧσὶ Εκείνα λεη- 

σος αὐάτε. 
κοιπάξατο.Ὦ ος. δε περ]. αἩβ.ρτο ἔκοιτάξατο ροξεῖς γήτατο γοςαὈπ]ο αὉ Ιπιβεατο: 

χωτόζω. ομῖας Εαεασυπα εΟΠηΣΗ.κοιπίσω ὃς Τ)οτ.κοπάξω: γπὰε ΑοΓ.1.αξξἀκταέα,- 

δὲ πιεάῖως ἐκοταξάμέω. ἃ ποσαίηε κοίτη. ὃς Ώος ὁ κδαι. : 
-Ξληκέραυνος, ος ε{ κερουνῷκαδάπερ γχει χεώκλμος. [η ὐπήπο νε Ρο. ἶχή1α: γεζ- 

ὡα δα γ2εη». 

Ὃ :  -. 2 - 

παεαφελζ{ο αβτίςρο Ἑῶλ. ἐδ9 Γβετάρρσ]ς. 

- 

οσο εαβ]ἔετοςεπ] αΏΙππσπα δα ασίφεονα λευσόγ. υ” ἀσηλαης [2Υοεξε απ μοΣ" 

ος. Τατ σατες ἡμήςς ο 417112. ΦΠΠ1ο 11401ε΄ 
5ἱ τπΌ]αἴα οπῶηΏΙ πιοῖα εα Ρτᾶ- Σε εαν ὰ ο ο 

{ἴατες αποσατο η {οτηπῖς ἃ τ. ο ρε ποσο δα ο μα τες ΡΑΤΕΤέ 

Φάϊποταα τηοπῖτης ἔποτατ τας. Ἀθλησασο 47. στα» οἱ «ὀνρυ- μ 1ρβίη. ' ζωη 
: ξε αἩ 
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ρτἰποἶπι Νερέππο απ 11Η Π1- 

ππῦτα ὃς Ροτεαπ πωυπι ππᾶσι5 

Έσττατηα απηδίεπηῖς ἠππρεπιαπα 

ἔθποε, Πτι ρεάίδυςΡοσεπα 

πιαδεατετ:ἀεϊπάς οα τι εβτί Μ- 

πετισαταπω δε τεπιρ]ατη Πῑςο 

Ώιπετετ.Ο πἶδας ρεταῖστετα 

απτὸ προ(μΙ]επιαάϊαξας ο- 

Ρε ἁαῖπα Ῥε]ετορβοη εχε- 
σὶτ. Αα (πὸ απσά απὶς/πτᾶ- 

τοι ὃς ἀείρειατετ Πετί ροῖς, 
1 ἁϊοῖπα ροτεπΏ αμχί1ο 

ΡΙΝΌΑΈΙ 
ὤ5γει 

ώ χαρταύποσ! αἰερύῃ γεαόχῳν 

θέμυ ἱππείᾳ βωμὸν ἐνδὺς Α- 
Ῥάνα. 

σληρεῖ ὃ Θεῶν φαύαµις καὶ 
τα) παρ ὄρκογ 

} παρα ἐλπίδα κἁ- 

6 κτίση. Ἆτοι κ) ὁ κάβ- 
τερὸς ὁρμαίνω) Έλαβε 
Βελλερρφόπαε ο Φάμα- 

{24ΡΟΣΕΗΗΙ Λ4ΗΥΙΛΗ 114-- 
ὤαβεε ΣΕΤΤΑ7Η ζοηΓΙΠΡΗ-. 

σὲ, ΥΣ [γµετρς εφμεγι 
αγ ατῖην ΜίΠεΤΗς. 
Ἐ[βεῖε αμγεῖ Ώεσγήπε 
Ροεησίά γΕ {5 ορ» ᾗα- 
οἷς » φμοά εἶίοσιϊ εξ 
ΦΤάεε ἰά θμοά ϱμὐς Ἡ/- 
τες» Ο' [ῥεεε Ροβε 
Πεη, ετεὲ ὁ' [οή 

ος α 3 . 
Εαομσιὲ Ρετβείτας. Ὃ πατε ον α]αγί απο αετορίε 

Εοτῖς Βε[ετορΏον αἱαοσίαπί- ον φίχων ἆμοὶ δι Βεγοροη εί 

σηο αἱατάτῃ ε(παπῃ Ῥτελοπά!ΐς πολ ο ο ιοιο με παρ λασς 
ας ππαπάϊδαἡς ἱπάίταπα οτί η πηέε ϱκ2ΕΠάεης εἴγοα ΠαπάΗ/ 48. 

Έταηυπα εἰτοπτηροίαίς, πόσα ας ἱπάτηπιςητο, {απ Πάω πηεϊσατοσίο ΡΏΑΣΠΑςΟ ἐετοςίαπι Ἡ-, 

Έπς εοπιρείουής. δα 

τς. αμασίφεργα «ξυσο. Ρεήρακοῃς ὃὲ χαληῦ επι πιετοπγπλία πηαεεία Ρίο 

ζουπια. Ναπι ζΗΥΗ7Ω το ὤμγεο Άαπο ἀῑείε, Ἐτ Πε αρρεῖΙαῖ » τε] αυδά εἴες 

πίµιο ϱτεΓΙΟβ/Η: νεὶ οπδά ε[ει ἐπίχευσν ἀεάμτασΗη : αάάττ ερίτΏετοῃ -δὰ- 

µαώρεων ΟπαΠ Φεμάζων τὸ ἄχιον οὗ ἴσαε φείνηµα: ἁσπιαης [ε71αΤΗ εζῖ Πιοίεης 

τεί αμα δαμαζων τας Ἡ ἵππων φρένα» Άἱ τος α)αβάτως ὀωπειθεῖς ποιῶγ: ἆοηάης ἐ- 

Φπογµ1 αηήμος εγοςρε»ὁ) {ΕογόΗΡ Ί1ΟΥΊΓΕΤΟΣ γεἀίεης. Ἐϊτ ὰ γετθο ὁσμάω τα ον. 

{αμάζω. δε φεἷω. ἨΊκετατ αΏτὸ. λΕυσαµπυχά χαλιγογ. 
ὠνπήῳ Ὁ. Οοπβἵηπι δε τείροη/πα Ῥο]γίάϊ, απο {ααάετ Ῥε]]ετορ]οπάγε 

εἶετα πποταπα ε ρτα (τες, αμα Μίποχαα οι {οπιπίμπα πποπήε, 

κελήσατο. 3. Ρεσῖ, Βηρε]. Αοἵ. αςά. πεσ]εᾶο ἀιιςγ)-Ρσο ὀκελάσατο: ὰ ριαίεαά 

κελέοµαε: αιιοὰ ὰ ροξεῖςο ΒαΙΥΕΟΠΟ χέλοµαι ἀεάπεῖτης, Οοπιπιμαῖτος γ{ατραώς 

χελένω 12εο.Οεευτεῖε τας νοσ»επῖαπᾳ Τβηπι. 0.6. ο 
ὅτω ο. Τηδεε γε ρηπαἶπι Νερέαπο Ῥουεπα Πππιο]εί: ἀεϊηάς αχαπι ΜΙΠεΓ- 

υ9 Εαείατ. Νεριμηαπα ρες απεοποπιαβαπα ἐνρυδε αρρεί]αῖ, αιδά εἶης ἵπι- - 

Ρεπσο βε απιρΗβηπαάσι » δε ναἱεπεβιπυσα: δὲ γεαόχο» ααὸδὰ πιατς ἵτοα 

εοπΕίΠεαΕ. Ίαπι αἴτεπι αῖἁ {5 γριάοχος απτὸ ἀῑκίτηυς: ὰ απο 2εάρλος ΠΙΠΗ1 [σαί- 

Πεοεῖοπςο, [ες πιητατίοπε {γ]ίαρα γαι 1η }ε ἀνβετε, : 

| καρπώπον. Ώος εξ παὺερν- δ]ο επῖπα ὮεἰρΗί ἕαασηαι γοςαης,αἲξ ςεἶνο[ίᾶ- 

ες. Είεῄος ποπιεΏ ὁ χάρπεΤοζηγ»δς πες Ρε». Ναπιρεδυπι ντε πιασπο Υβ- 

Ίσπε εαησῖ. Ώ16ἳ ροτεβ δε χρατάσε». αποὰ ερῖεπείομ πιμ[ής εἰ οαΐσας αριά Ἠο- 

πιοτΗπη, λος Ἱηνετία 

Ἡμίογοι αν ἀξκσί κραπαίποδες ἔς τόδε δῶμα, 

Ῥοτεβ κραταίπος Υεὶ καρτώσεεροτ {Ψηςορεῦ {ΟΓΠΙΩΣΙ  χραπµόπες νεὶ καρταιόσίς» 

Ίος εξ Ἰρνεβορθεῤῥοε» ΚάΦ26Ρ αν πόδας. Ίνια αποάσπηποάο βάες ἩαῬεπάα εἴοι 

οκ νο μισο ες κ. ς Ριωεί 1 Ίεετες » νι ὃτ κά Ώῖς Ρτο Ίνερευπο 



ου “νο ορ κε «2241 
-- σε 5 ων ε ο. 

Ἀῤυψ. Έἷος εξ σραζη » σύμ. Ἐξε απζεπι αλερύεν» σὸ αλακλῳ Ἡ ῥάλβλο» ανα 
Ίεεαης αμίάσπα οκ νετετίρης » αμδά 1ΠΙπφισΠοπο Ρεευαμπι 

δε γιδυσπατααμ{ο]ετεΏε εατσῃ {αρα]α τεετοτίασα βεᾶχοτε, δε {αίππα γετίας «ὔ- 

ςεἱο]ίσβος εκ Ἐοπιοτο ἶοσιπα νδὶ ελάσπι βοπάβεαείους αμα Ώς Γαππίσης αὐερύω. 

δὲ Πας {πε γετρα αξέρυσω μὲ Φεδτα. ος εἴεγε εκροΠί (ας εἰς πυήσω ἔκλασαν. Α- 

Ηὸς αγεεύω εβ τὸ αἰέλκω. 
Φευ. Ίοι. ἃτ Ώου. ΡίΟ 9εναι» Ίος εξ ἰδεύσιδω, ἨΜάπετια ἱππήα 

Ώος εἰτίσπικὴ » εηπεβγῷ αρρε]ίατας» απία επττάπα Ιπαεβίβς {εις. Αδοζα Ὦ ο. 

Ρίο «οΠΏΠ1, ΑΦίωη. ο κειεςς 

αληροῖ ἢ. ος εἲ καὶ ὃ Θεῶν φωθαμις κούδως καὶ ῥᾳδίων αλύη πω Φραξ αλέλ-- 

πιςο) ) ακλώατον φυκᾶσαν. Όποπις ΄ εἶεραης ἆε {πεηπαα δτ- Ἱποιεά δα Ροτεητία 

Ῥεϊ» αυ {4 Ποπήαϊ ορίευ]εεατ, 1ρβ τες ἁπβιοι]ες τεά τε βεί]εΚαβοπεπι οἩ- 

τει Βειειορβοβείς πάθει ροξτα» επί εἶὖπα γἱάστεεις ἱπιροβρῆήε εο πι 1]- 

Ίππι αἶατμσι ἁἆοπιατε» 4εζερῖο ὰ Μίπετια Γάπο» επι Πριτεάἁ]άϊε οῦτεπι- 
Ρειαπεεπι, 3 πα το 

τω περ ὄρχον Ίος ε[επτεὶ ὃς αὖ πε 9) ὅρκου ἀπαλρρύσης ὡςέχ. οἷαέ τε λοέῶς. 
ϱ 01 θεό ἰήγαγεΕ ΕΥ η0 Ρόῇ8. καὶ τα) παρ ἐλσίφε, Ἆος εξ ῳ ὄν αὖτῃς ἐλπίσαι πο- 

τε. ϱκάίη ηεήπο ρέγώγος νπη 41Η. Ῥ οττὸ κέφαν κῄση Ίιος εξ κοίω αραξυ ὤλάπε ορΗ5 

ταβοπε λοπύσυτα ἀῑσίεης, αὐίδις πηροΒβΙ]ε νίάετατ» αιοὰ πιοµυπευς: νεΙ 

αδίαν ἁῑκίε κφών, τατίοπε Ὦεί απὶ Ξαελὲ εβῖαῖε, απος απέεᾶ Πετίπον ροβε 

γιάεβασις. ' 

ὕ τοι κα ὃ, ος ει » κ δὴ ὁ Ἰθθρὲς Ἑελλεροφόντης σεδυμούμᾶμος ἔλαβε ὑσύ- 
Περ ἵππο » ὃ παλιὸν «ράωυτικὸ Φαῤμακον πιεὶ τῇ ολγνί ἔπυεκῶ. ος α- 
πι τερας ἁπιπῖ ρτοεαὶ ἀμδίο ρεταδίς Πήεερίε:. γπο γειρο ἐχαλί- 

2ωσᾳ. 

τρ 

Ὦ ἂν 

: 
; ; 

; 
: 

μα 

αήμακον «ραῦ. ΑΏ εβεεχα ρζΟ ράωτικὸν ΐζες ε[βεις: ἵπ αραὺ εξ 

πιειοπγηιία : ἵΏ φαύµαχο εἲξ ππεταρµοτα Ώππαρτα ἁτεδιςτηοᾷςί», Ῥτὴς σπα. 

Φἑλσεο)ἴσπειον αρρε]αυ1ς. 

ππιραὀρεισις» ἔπως κών. τω. μετόρρασε, 

τρις ες ο νο ες 9 ΔΝ .ς 

93ο εοπίοεπίο απεῖφατ- ἔππουν περύεωτ. αλαβα). ΦΗΜΗ αζαΓῃ. ΗμΗζ 
αηῖς Ἱπάπτας {είς εχετοπίε, ορ ρς ατλια αλκοθας ος ας 

"νε Ἐχρετίτετας, 9η εκ εο - τα. πι ος τος ο τ. τν αες 
"Ἄτπιατης {πο]]ὸ ρυσπατετ.Ῥο- πε σο ἀΐβεε, ετσι» {η 1α]- 

ἳ κ : Ἐν ροα . ο . 
βεο «στι «ο γὶᾶτ πιπῃς: σαν αἳ ὀμεγῳ καί σοτ Άμα- ἴαϊοπει επορήσή.. 
Έχει δε {ασῖεῖς να]επτεπι ζοιίθων - σκι ο αΊσει αἷι- 
εχετειητα Απιοχοπήπ απσ αἰθέρος Φυχεᾶς ο θα ράο ΑΠισΩρΠΙΑΩ ρ- 
ἀιισιάαπι. 5εστΆ]απι . ἀείετ- ; 1σ14/ 9 στ ».ἀεί πλαν 6, ο γής β νι. 
τάπασπε ὃς γαςΕυπα γοἰαοτὶ- ος κ, ο κος { 5 - 
Ῥας εα]παν Ιπεοίσητ, Οἵ- λ9ν γάμαικεΙο) ορατον». ὁ [μας οι 
Σῃα ατα ποσα ᾶε Βαπιτρας {ρ] - καὶ Χίμαιρα πὺρ ποέη- ας ατα, ἐ:- 
Σ3Πς πιουβτάσα, δο]γπιόίαας. σαν» ον 



ἔωεοι Τγοἴαω Ῥαπιρβηώα κά Ῥολύμης Έπορηα- αργάπα Ἡσπενι 2η” 
ας αὈίσαπτες ας οἳ εε Φ, .- ο ρω ος ος 

εἶας βταπι β]εωτίο Ρτετεποο. ον το ος ο τρ ν 

Έσααπι απτεπι ἀρίσι εχευ{- ο πες εσῳ φάτγα) Σε7/26ΙΕ. Βελίρεδο ο 

τς Ποπιίαο ἴω «α]υπιτταπία- Ζΐωος ἀρχειω δέχονται, ΊπΟΥ2Ε7Η. δεί ρῤως- 

επι ἔεταπς, δε ἵω απτῖα τα Το- 
αππι ἐν Οἴγπαρ ο Ργά δρια τα. ορ

 

αἲς Ρια/ίερΙα τεςερῖτη. 
οκάρίκηρ. 

ἔσπον σθερρυτα. Ῥεηρβταας Ῥεροί. (ατετήπι {εαπεπεῖα εοπείποτε Πῖ- 
βοτῖαπι Τεταπι ὰἃ Βε[ετορμοπεε Ρείατηπι εκ απο ἔαπιπα βεεςρῖε, Ἐα- 
ἆθπι ετίαπι Ἐοπλετις τείειε 11αά. 6. 1 Οαυςί οτατίοπε αἆ ΤΓιουπεάεπα: 
σποπι Ίσσα ἑοπ{η]ε. 

ὠόπλια. ος εἴῖ ᾠδολιον ὄρχισυ χαλκοῖς ὅσλοις ᾠπλισμέγος ἔπωξε. Τσίτατ {τα- 
πατυπα ειπα ςοπ/οεπάϊτ : 1π εοπ{ςεΠπ{ο απάτης Ἱμά1ε : {οἰ]ίςεε ντ {ε{ξ εχος- 
εεατ,δτ αἶἵσα Ὀε]Ερια]μάία ρταπίττατ, ΑΗαάϊς αμεεπι αά πυῤῥίχω,α ας εξ ὡό- 

ὤλιος ὄρλῆσις. 
χαλκωδε». Ῥϊπάστίσιτι γοςαδα]ωπι εξ χαλκάδτα »Ἰάεβ. χαλκέίος ὅσλοις 

ὀπλίζεδα : Υί Πὶο χαλκωδεὶς Πτ εχροπεπάµτα απεν αγπι Αγια. 1άεο 
ὃς ἵα Οαεί 9εμο]. εχροπίξΙς χαλκοω σπεειδέωῖνος Φώραχα » ἢ ὅσλα ὀιδ 
2α.λκ- 

ἐπωέεἨος εξ ποιδὰς ᾗ ὅπου ἑαυτὸν ἐγόμχασε: [μρ ἵω πού {2(2 ΕχοΥΩΗΓ.σοιῶν 
ὄρασν ὀνόσλιο.Ο ας δὲ πυῤῥίχι πολεµικὴ ἀιε[ροτείξ: αματΏ ὀνόσλια πώ θες ὠρχοιώτο αἴ-. 
2νασή ΡΠεΥ1/1/έαγε [01εὔσπε ΙπΟγεία. 9ὶς Ίταηυε Ἰηάεπάο,[έαις εκετεεπάο Βεῖ- 
Ιετορβομ αἀ τες σταμίοτες {είς «οππραταδας. Ἔῃ 

συ) δἳ ἐκεφ.Ό πα εβεεετῖξ ορε Βμ!ης εαπῖ. Ῥτίπιὴπα Απιαζοπίάας νὶσϊς, πιει» 
θρασκῶς ΥΟςαξ τοξ σταρ γωωαμιεῖου σρασο {εχι]», δε σεπετὶς αΓΠΠΟΓΙΙΠΑ ππεπεῖοπεπι ϐἰ- 
εἴεῃ». Έοειῖπι αμεσα ἱπεο]απε ἀείοπϊδ]ε βσιάΠ παπι δε ἀείετειπα (.ἀ,σιῶ ἂπῷ 
δε Πηγάσῳ } εραῦ γιωμκε]ογτόξων οὐ εἰδότα Ὢ Αμαζόνων βολής ἀπιτπδέμλνος» ὃ' ὧν οὐ ν 
αεῦ αέερε }) ἐρήμε νίκησε, 

αἰνέερο ωχ». οἷς εοπΏτιεπάα Ἆας γετρα ἀπὸ κόλπων αἰδέερε φυσεᾶς καὶ ἔρα- 
μα. 5ΊΠΗς αλους πιειαρβοτ]εὲ ἀῑκίεπὼ κολώματα., Ἐτίσιάιπα αὗτεπι, οὗ ο. 
πε]επιεηείαπα {10 απο γ{ιμηῖ Αππαζοηςς. απ {ισιάιβηπιος τταξχας αἆ Ῥο- 

τεαπι, ὃς ΓοἨτμάίπες 5ενεβ]ας,πιοητέίαις Ἡγροιροτεος βοχιο[ος ἱησο]ηετᾶς. 
ιν εσας ο”. ΄ Ν Ἆ Ν ΄ . Β - . . -- ῬΏείειτήπι γετὸ {9 ᾧ ἑ δατοίθει στίωαὶ σα πίω Φωχξότήτας, ἵπαιής Τεϊς μπαμ. γιάα 

“Ῥείπια ρεῖαια Οὗσπιρ. Οά βτορβα ἐρήμαι ο αἰδέρος. 

χοὶ Χἵμαιρω.9εευάππα Εαςῖηυς, ΟΠΐπιετα εχεις πο, πὸς ποέοισιν.Ὦ οτ.Ρτο πόσον. 
Ευνυς Εδαίαπη {ασὶς Ποξατη πο αά(οτῖρο. μα 

καὶ Ῥολύμά». Τετῦαπα Εασῖαης. Φοἱγπποταπι ρτοβ]σατῖο. 6ΗΠε Βὶ Ρορυ ἵπ- 
εεε Τ,γεῖαπι » δι Ῥαπιρηγμαπι, Αἰῆς ΡΙΠ4Φ ἀῑδεΙ Ροβσα ϱρτηπεης, νιᾶς θεσαῦ. ἵ- 

12.δτ 14. 
Φασάσομαι. ΟΥ. ΡΙΟ ολασγήσοµαι. ἁπὼ Τ)ος, σοηῖς, Ότο ἀνσῷ, Ἑ οείσεε πιοίτεπα ος ο σαας : 

Ῥε]]ειορβοπεῖς» απεσι εκοπίπβε Εετεμ Ῥεσαίις, εόσις εα[ι εἰσιιάστα τεὰ- 
ἁάῑδε: Πρίε  γετὸ 1η εαίηπα αποϊαβς, ὃς ἵω βςῖ]ης αιΣ φάσγαι ἀῑομασαΣ» 

ΡΠΗΤΑΞΗ5 



- 

ΙΟΙΥΜΡ ΟΡΕ ΧΙΙ, 215 
πιπέλέη» αμβς.Ὑετἦπι Άτατης {εραταὶ Ῥεραίηπα ε(Εμπι ἃ ρσσ/ερ],δαπι 1η ελ 
«ἴο Ρτᾶήερε ε{ὲ, νὺ! ἵπατ αβΗ1, ἆῑαῑς Ατδεῦ», ο 

Και τοὶ ρλω χφλέονται ὄ0),μέοση δὲ τε φάτήΜ. 
νδί 5εἡδ].εἶας αἲξ ἵπ «βΏστο πηβεεμ]απι εβε σαἱασία απαη]επι» πα γοςδς 
φάτνη. 5τε[]ας απτεπα , αά «απο νιάεηας οσι]ῇ, ὄνες αρρε[ίατί. ἵηω σεπετε 5ἵ- 
εοπα εκεερίμπι Τουῖς Ρια{ερί ρμίατατ Ῥεραίωπι : ομία ἵπτες Εε]]ας τερο- 
αάτας, ὃ δὲ {αροσά! ἵσπον, ὦ Ολύμσῳπος εἰ ὦ ἐραγῤ. 
αρχεία Ῥιπάατιοὲ {εείθίτας Ρτο αβχαία,, 

το 

παραφερσ». 

Ψεταπαεπίπηγετο Ίαπα ΕΙ Ἡή 
εεἀεπηάαπι εβ αἆ ρτοροᾷ- 
ταπο]ασαἶς ατσυτπεηταπα, Ώες 
ἀοπσ!οτὶ ἁῑρτεβιοπε αἆτεςα- 
Ἡαςα ως {είε οξεταπε ντεπτῖ, 
αὉ {πάπεητο εποοπῇο ὧπστιας 
ΦΟεθεξτεπόππα., Ἑτεπίτη εκεε]-- 
ασαπι ὃς ρτα{ταΡίαπα Μήσί8- 
Σαπα παρα] (αἳ πποτεσα σετεπ, 
απχιΐατος αἀπσετίας τετατα 
Ρεξεἰατὲ σεβατααι οὐΠπ]ο- 
επι, γεπΙ Ὀδσατλίάϊς Εαποῖ- 
ας Χεπορλοπεῖς, εεἰεὈσατῆ- 
τας Πᾗοταπα ν]έοσ]ας απᾶς ἵπ 
Ἠδεταεῖς ὃς {βΗπι]ς ουὕππε- 
σασε. Ῥαποῖς ατεοι ἴ]ας ᾱ- 
σηαὶ οπΊπες εοπιρτελερίας 
ἀεείασαδο : ὃς νεταςῖ Ἱπτεῖῃ - 
σαπάο ρ]απὸ αββσπιαδο 1]ος 
τη Επι ]ς εἴρίητα, του ἁέπι- 
απε ἵπ Ἠεπιεῖς εἴε αάερτος: 
8ς ρτοίπάε {μαπὶ ρυεοπῖ5γοςε, 

εροφὴ. 8. Κῶλ, ἐο 

ἐμὲ ὃ ἐνθω ὠκόντων ἔεντα 

26 : 
τοὶ πολλὰ Εέλεα χάρτά»εη κὲ- 

εἩ. 
΄ νΝ ΄ υ] 

ἠποΐσαις γάρ ἀγλαοδρογον ἓν 

Κκὺγ . 
ς 5 

Ολραιδίόωσντ ἔραν ὀπικά- 

ευ : 
ο 9 5ο - ϕ 

19ο, τοτ ο Νεμεῷ. παν” 
: : 

ϱῳ οἳ ἔπει ή 
σω Φαγερ ἀβρό «ἆλα- 

΄ ΄ αλ 3 

δής τέ μοι Έξορκος ἔπισ- 
σεται. εξηκοντάκι γὸ 
3 μα Ε ἒα εν 
ἀμφοτέρωδέν γ ἄθυγλωσ- 
σες βοὰ Κάρυκος εσλδ. 

μετέφρασε, 

Τεγὼα 1ογεζ ή ε]ογ 
ρίΣΤΕΡΣΕΙΗ ΣΗΥὐΗΙΕΡΤΑ- 
2Ε7 [ζορΗ1 «0η οβτεοξ 
51 γεία Άγπιαγετια- 
πδρ. Μην εὔμη ῥίεη- 
ἁμίῶ {[εάος ᾖαδερηζης 
εεάεῃο οὐ σασ)ιάν γεηῖ 
ΑΧ 1ή70Υ. οὗ εοῖηπι 
{αοῖα αρμά Ιβύμη, ὁ 
αρµά Νεππεαηι. Βγο 1-- 
ς1ΣΗΥ οΠΗΠε [ῶσήη 
αηίγε[α [η] οι] 4: 
τεγασαζ, σὲ /μΥΑΗ-- 
αἲ Α4ΕΥ.δεκασε[ευ ε- 
ΟΠΗ 
Ῥοχ Ρ7έώπΗ ῥοημγίᾶο- 
τες «ος  Ριοπιπείαήξ, 

τίᾶοτες Ιω Υάοσας οετιαπάπε {εχασε/ε Ρτοπημ]σαϊος. 

-ἐμὸ ο’ ἐνθω). Ἐραποάμς ἁ]οπςίοσί ἀϊστεβιοπε » ὰ αμα {9 σοπιοςαε αά {ηβί- 
εεήσα.. Ττορίσα εβΙοσμεπα! ξοσπιμ]ς » ὃὲ αἱεροία {ρα ἑαπημίατίς: γείη ρίς-- 
οεἀεπΒ δι πολλά μοι ὁσ' ἀγχῶνος ὠκέα βέλη ὅτο, Ἠ]ε Ππιρ[είτετ Πε {οσιασῖς ουσ 

Ττοβηίο, ἓιὼ ὃ 10 «ΦΕεσήλεσαν πειάμλωον πω ὁρμίω Ἡ λόγω » δι Έξω ἃ φεεσικέσεε 

«πονόσεως » ποιειοζ τὰ σλείους λόρρς. τεὶ εαπα Φο[ο]. ὁ 254 πεθι Πολογέη πεεὲ 

ἄλλων »}ὶ ὀκβαπ]ώαι σὸ Φεκειρδεν ἐπανε, Οὗ1εετ περιΠολογίαω Τασβε,αμα]ς εβ 1π 

ἀἰρτεβιοπίδις ρτοκ]οπίσηρ,αμα ρἷας επιτο,αμᾶπι αἆ τεπα ἁῑσαης, .. 

ῥόμβον.1ά εἴὶ ῥίψων δι ὁρωίὼ ἱεμ]άσίοη ει ὁ ΠΗΡΕΣΗΠΗ νε ἆγηση Ἀ βολίῶ ας/αΜίο-- 

μεῖς ον γ{όγαΣΙοΠεηη,ὐκόγτων ος ει 3 λόγω. Ἱεαα πε ῥόμβον ακογτωῦ Ἰπτοτρτείατο 

σὰὼ 3 ἐγχωμιισκών λ όλων ὁρμέω, Ἡ Οχ ῥόμβος Ἡτηπι. Οά.4. βσαϊΏεαῖ ὁρμίω. Έπύπα 

41 ῥόμβεν ἴφει ΡΕΕΙΠΗ βίδεγ. ι σ 
5 



ελ ο τα βαν απ τ 
Ὅτ πο πολλὰ βέλέαε. Ίος Εῇὲ τῶν πολλἠς λόρρις τὰν ἀλλοσοίες, Ἐϊ Ποξληἁα Ώγρα][ασς. Ση Π5 ἔωτα χαρταώει, ΡΓΟ ἴέναι καρτωύογτα. : 

Μοίσως }. Ώατίο εἩτ {ε ὰ ἀῑρτεβτοπε ΓΕΠΟςΕΕ. ἀγλαόθρογος ἁςίειγ αιαβ ὃς ὠγλαῷ δρόνῳ χαφήὄλρος,εΧ ἀγλαος ὃς Ῥρόνος:ει]! {Υποπγποπα ε{ξ αχλαύδωκος επι.Οἆ, 
1ο.ἔκων πχεεεί «αη{α ρτο εκωγ, δε Οληοιδίόμαν Γαλιιις Ροέτ.ρίο Ολραιδίδως ΟΠ: αελίάα αητεπχ επῖρης {οι {αηή]ία «8 (ο ]πε[ή, αὉ ΟΗρατμο αισάσπι. ὁ σια 
Κεπορποα Πὶς Ρίοφεπίτης εἲ, εις Επ ἵϊᾳ 1ῃ ΠοΏΟΙΟΠΙ Κεπορβοπεῖς εηῃ- 
Σηεταῖ γιζοσ]α5,ῖτι {αετῖς εετεαπαϊπίβις ῥαττας.. : 
ἔβαν. Ώοτ.ρτοἔβίω, ὀπίκκρος πος Ε{ξ βοηδὸς, βοήθεια 2δ]παιε Τεὶς Ππ]ης » τῶν οἶα- 

δώ) ἔργων πε ἐπη, ἐκ. ξωγτα αὐ λοιπΏ λήδίω ἄντῶν χαταχαυχίσαθαι. Ο7ηή εηίη 7εζιβ. 
27εε]αγὲ σεβ» [5 αμ κΙ{0..γέ ϱ μα Ίοη ΑΗΣ οὐ {1Ο ηοη αάμρηρ εὔ 1η ροᾷρ- 
ΤΗ σΙογίαΥ/.. οδαν ο ὁ 
219 μοῖ. Ἠ.ε. ελα τοὲ ἀμτῶν ἔργα ) ὃν 19 κωνὸ ἓν Νεμέα. Ἑοιπὰς παυρῳ οἳ Ἡ. 6. ἐν βες χε λόγῳ Φλάθήλα ὁμᾶ πείντα πειήσω.Ὀτοταϊεεῖτ Ὀτειήεατεπη ἵῃ εοπιρτεβεπάεπάϊς πι]- 
5. Ὀειπάε νετίτατεπι , ανασα {πο πιοτε ΙμΓαππεπίο Πτππατ, αυσπι αἷς, ἆ. λαδής Φέµοςἔξορκος Ἐπτέρσεται. ος Εβ καὶ ὄρκος ἔσει µοι ὁπὲ τότοις ἀληδής. Ῥοττὸ. ἔξορ- χο; ΡΙπάατίεμπα εί γοςαρη ήτα Ῥτο Ππαρ]ισί ὅρκοε. Έτ Οἶαεις Φε]ο]. 1Πτος- ΡίετεΓτ; ἐξαίρετος ὄρκος εκτ] μης ἸγΑΙΠΡΗΓΙΗΗ« ΠΟΠ γηἱσατε/εά (απθϊπι. γε 
αντίορκος. ᾱ-. ἆ. ἐναμτίος ὄρκος τοῖς ἄλλων ὄρκοις, ἡ1/ΑΕΏ ΓΙ το {4/1ΤΠΕΗΣΣΕ- ΟΥΡ. 

τσ εν ἐξκκοιτάκ,, Μετί ςαμία Πεαροζορε ἥτετα σ. ἴη Ππε Ετσο ΟΗραεβ]άα αἷ- Ῥι5 Χεπορβοηείς {εκασίητα Ψιότοτίας οὐτπηήε ἀμροσέεωσον, Πππίγπα 1η Π(Ενπιής δε Ἰκοπιείσνιίπσε ετισίηεα. Νες αποπιαἁπιοάμτη ΤτίςΗπίας, ΟΗρατβίάας 1η- τε[έσετε γε [πι (:οπἱπεβίος ες [γπεεάοεμεα : {εἆ {οἰπππιοὰο Επεί[ίαπι Οἷῖ- σαι ἐκ σπα Ευήτ οΠυπάτις Χεπορῄοπ:: ντ Ἠηὶς (Ώτρί παάια. γἰάεατας σος γίτευς τεζτὲ «ειταπά!, δε πααῖοτ {ε τῆς αις αἶῑεπι Ίος, επεοπαίο ϱς- ερται. 
. ος τ δὲ . ας πα ελ” . ος ὅ- 

ς ο αροτ. βοα Ῥος, Ρτο ηδυγλωοσὸς , Ἆος εβ ἠδύφωγος. Εολ. Εἰριταιὲ δε 
Ῥοετ. τπαοίήσησνος1, αιος ΡΤορτίς εοπηεπίτρετίοπα, αυᾷ γοεεπα Ππσιια ἔοι-- πιαῖ Ὃν ο. Ἰαςαπάσπι, Ῥεατετες βοίω ἠδύγλωνσο ἆῑςῖε , ΏΟὮ Ρεορίεί ἐ- 115 πιοάμίαιοΏσπα εοποίηπαπι,{ος οπῖα Ιαευπάηπι «β γιοχοείδις ἱαμάῖς ρτᾶ-- εοπίππι. ρα. ” 3 ο. νὰ ονθ - ὃς ζὖ τος ο άρον ἔσλς. Ώ 05. Ῥτο χήκος ἔθλὲ Ώεβεῖε απεοπι ψίς αλεκήρυξεν ἀντὸν. α. ἆ..- - 
9 ) ΄ ἢ - Ἂ 2 3 δν μυ  ΟληβεΦΙΔΗς Να) ύφωγος βοὴ κήρυκος αλαθὸ αλεήρυέον ἐξηκαγτίχις γεήσωτα; Αὶ τς πού 

οὔμια ) τὰ Κέμεω- 

΄ ΄ 

ασια» - ο ος αραἒς παραφε αρπορ, κώλια,.. μεπέφρασις, 

Ίδια νετὸ απτὸ ἀχίππας Ο- .- φο ας ώ : Ξ ος : Ξ λσμπ 3 ο. ια Ἁγτηρίεας εοτ- γιέτοτῖας αυᾷ . εασίᾳ, αμ οκεγ. ΣΦΤΗ2Η 41ζΕΤ8 νά 
Ἀεπορ]ιοπείς ἆοπιωπῃ ἃ ρτίη- ὡς : ΟΜΗΡΙΑ 6 ο οδςν εἴρίοτες Οἰγπιρίοτααι ν]Θτί-  ἆν σάθοιδε λελέχθα," 24 µαη αηγὸ ἄῑδία [ή «επ γοςαμίπλας, Έπτηταςο- τά τ) ἐρσόμλναντοτ᾽ αἲ φαίω [. Ἐκγγα ασ. 



οΟΙΥΜ2ΡΟΡΕ 
πεην 1 ΡοζεσηΠι, ςατπιῖπε 
ασπι ἀεε]αταῦο, αμα τρβς 
(οδεθεείηξ : {ρετο επίπι 
Ἔοτεντ Ολγπαρία ἆεπτο 
γίπεβης: {εἆ Βίας τεῖρε- 
Φες Ὄεαπι εβ επεητης. 
Οαδά { αἆ Ώος εετλ- 
ἤηεΏ ἃ {Πο σεπῖο ροβ μας 
Σβιρείΐστας : Παπίας ορετῖς 
εὐταῖῃ, Τοαϊ εαΙ εἲ {βετᾶ- 
«ὃς Ματα Ιπάϊσεπα Όεο, 
οπἴρρε Οεσοπια! Επ]ερα- 
τες, εοπιπώτίεπιης. Ῥοττὸ 
.Ὠσάπι πησἶτας Ὠε]ρ]ής αἆ 
Ῥατησβαπι Ὀγτβίοσαπι ν]- 
Ἔοτίας τεροττασῖε : απλα 
«σηπίτας -Ἰαποπίοτηπ ὃς 

σαθες. 
ο ὸ5 Αν» κ 

γωω οἳ ἔλπομαι μᾶν. ἓν Θεά 
Δ 

γεµαν 
έλος.εἰ δὲ ωίκων οέθλιος 

ἔρποις 
Δή οτ', ἐναλίῳ τ’ ἀκδώ- 

σομῖυ Φράσ- 

σε” τὰ αν Ἐπ᾽ ὀφρυῖ ΤἼαρ- 
γασσία, ἀμφ Αργότε, ὅσ- 
σιε 3) ἓν Θήβας, ὅσα τε 

Αεχάσ αὐάοσω » µαρτ- 

ρά- 
σε Αυχαίου βωμὸς αἴαξ. 

ΚΤΠ, ο 
αυσαι {αοβίηςν 1111 ᾱ- 
βεγσὲ. ης α/έβετο σΗἰ- 
ἀείης[2ά 1η Ώου εἷὶ ἐπεη{Η5. 
Τεγὴσε { Ώρις ίου εἴνι 
ὁ ΠΑΣΗΗΙΣΣΕ τοσγεάία - 
ἔκγν Τομέ ῥος Ματσά, ετα- 
ἄρηρας [πειρπάή. Εαξα οχι” 
εεπα εἶς 2 μεσο ΡΑΥΑΦ10, - 
ὁ' αρα άγχος ὅ' αρµά 
Τδεδας » σα ῶηι πίσα {απέ, 
6 ϱ1) πμΙ αρ μή 4γοΙ- 
4ες ξεςῖε ἀρηπήῃ εοτοπςό 
ο Εήμεης, Σοβαδίέην 1 γα ὰ 
Τους γα γερμ. 

Ἡεεατοπιβαοτασι Ατοῖς, ὃς Ιοΐαοτιπα, Ἠεταςἰεοτήπιαπε Τλερῖς: απλπι ππίεας εείαηι 
ἆγεαοταπα ἵω Ατοπάϊα , αποά τοαδίτας Έγεαί Τομ] ατ τορίωα 1 σπα αρτα ξεοῖε 
ἀάςῖχςο. 

ππὰ ᾖ' Ολυμπία. Ταπιεηάπαεχαξας τταάἲς νὶέχοτῖας ΟΙγπιρίσας Ἑτεπίπιχεπορβοη- 
εἰς ἀῑκῖε σεὶς Ολυμππονέκο» οἵκογ» 1Ώ {ρίο Ηπαῖπε οὖες. Ἀεξτὲ Βαπς ρΏχοβπι Ες Ῥτο- 
{α εμπιδεβο]αβε ἀεείατες, τὰ ο ἐν τη Ολυμπία» ἄν γηωρήεια; ήδη ᾧς ἔωκε Φερέίρη-- 
σαι {ν τοῖς ἔμερῶεν λόρρις, ος ας 

τά τ ἑοσμᾶνα 1ὰ εξ τὰ μέλλοντα, ος Απτεπα γη]ε ἔαλ δὲ γικέση πάλη Ολύμπια, 
σαρῶς ἀνὶ Ἐπονέσω, (Φεππίπαξυς σ. 1 ἐοσόλνα. ὃς σαρὲς Πεμίτηπι οἁιεθίηΠα Ρίο 
αἀιετδίο σασώς. 

γαρ αἳ ἔλπομα,. Ἑ ατῖο εὉσ ΠΟΏἩΤΩ «ΑΓΠΊεΩ ποια νίάτοσῖα Ρτοπήσαε: Οπί8 
ν]άεμοςε {ρεταε οτε νε Χεπορβου Ογπιρής Ιεεταπη ροείαεης, 56ἡ ε1πιθῃ Π][πις 
{ρείεπεπταπιΡεῃες Ώευπῃ εβε «οπΠτετης, 
λυέθλιος δήμων. Ηῖς ]]ε εβὶ ὁ δοικὠν βίου ἄπο λυέστως: 4 

΄ τς πυς το σογκλλςωδὺ ΦωιμόγΙοΥ. 
σεσίηη Τ.ατιπὶ ἀῑεππε:σιή Ῥ]αεοπίς, 9οσζατῖς δε Μεπαπάτί {επίεηεία πι! σπα 
Ποπιΐπε πα(αίτης αιαιε οσςἰάε:αιή «υἶαπε ποίεεπεῖ αραα{σἶεης, Μοπήπίααε αἆ 
εχίτεπαηπα νίσπε Ερισίεπι αρρατεξας τα Ξὸ εῇ. 
Ἔρποι. Έχροπε εοίο, ροκ οτσοι, ὀππιδοίη. Ἠ]άάφαε ὁκδώσομὴν Φράσεν εχροῃε ἀποβέ- 
ος : Ὠ τηή { Ξ Ξ . πομᾶν, Τουί πἰπήσαπηννε ο] {αοσιπι εᾶ εετεαππε. Ογπαρίουπι,δς Ματα, νε αἱ 
Ὄευς εβ Ιπάϊρεπα, Ναπὰ εκ Ηατρίπε Α/ορὶ Τμεραπί Βυαιμηίς Πᾗο,Οεποπιοῦ πι 
Ἐ]εοταπα τεβεπι σεπη]τ 

. ον Ἅοσ . 9 . 9 - . τς τα ο ἐσ. {οπβείεςνίἑτοτίατατη τ.ἶῃ Ῥατπα[ο » ῥοςοβ ἵω Ῥγιβής 2. Αεσῖς 
ος εβ ἵπ Ταποπῇς,δς Ἡεεδεοπιρα!ς. 3.ΓπεβΙςῤοςε[ξ, ἵ Ηετομ]ε[ς,δεΤο]αής 4. 
ἴπ Ατοβάϊα,ᾖος εβρῖη Τγεα]ς, ὁορὺς Ἠαργασσία ἀῑςῖειτ πιειαρῃοσίοξ, Ρτο ἔέωηὴ Ἱταρ- 
φάοσου:πποἩς απεετα Τ) ε’ρΗῖς αάϊσεεης Ῥγιβία ἀεποταε.Ώε πάς γὶάε Οὰ.7.Σ: ο. 

Ἀρχάσ αλαοσω.Ώος ε{Ε,}ὶ ἓν τῇ Αρχαδίᾳ νικῶ; ὅπως γέρρυε οἳ «εφα/κ Φδεασόη». Ῥοίί Λυ- 
ἆμάα {αὈαυὰ] Διὸς, Νᾶ Έγεαιις Τυρίτες αριἀ Ατεαἆας «οἶεβαεητ,ΗιήΗς αΏ τερίμα, 
ὠέείτης αμα ρταβααβτταα. 

Ὁρς 
4 
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πιράφεμσν, 

Ῥχωτετεα υ]εταεϊς δι Πτεπυ- 
εαεῖς εἶας τε[ᾷς ετίῖ Ρεΐ]επε, 
νδι Τ{εοχεπία, οίσγον υοῖ 
Ἐγείνία, Μεσατα υὈΙ Ὀίοείεα, 
Αεσίηα ΥΌ1 Αεαςε2,Ε]ευβς τ- 
51 Βεππειτία , ΜατατλοηὮ ΥὈί 
Ἠετεπ]εα εεἰεδταητυς. Τείτες 
αποαπς εσυητ θγταεπ{α  εἷ- 
μίτας αἆ εχοε]ίαπι πιοηΏῖεαι 
Αείπαπι Πτα, ὃς ορυ]επε ίσια: 
Υδί Ηλμπιία δς Νεππεα αἆ {4- 
ετοσατη Ποστ απἵπφπεῃ, 
Ἠλ]ταπα  εχεπρίας ασυητας, 
Τε[ᾶς εεῖαπι Ἐπραα, 1η ασια 
πἆ Οειεβαπι ΟειΦβ]α ἵε- 
Φτυπο ρτο (εζαϊα τεπιρείταις 
Ῥειασιητητ.Οπὸἁ βΟτςείαπα 
Ῥετευστας,εοπηρετίες εὔπα τες 
ορίπΊοπε πιαιοτες δερ]ατες σεβῃῆς Ἐπίπα 
τετ «επαἆᾶ, πε επί βπιπηο]ε[ζης: πιέφιε τεπετεηάᾷ ὃς Ἶο 
εἰτατεια {πηρετΏσε,επτῃ ᾳπα Ιαςπηἆὁ γίπαπο, 

Πελλαία Τ)ΟΓ. ΡΓΟ «ΟΠΠ. Πελλίων. 
Ἀτλαία, νδί ΤΠεοχεπία ἃς Ἠειηα 
Ῥγιλία. Μερατα ντῦς ἵπτετ Ῥε[οροπῃ 
Ῥμαπο» νοΙ Ὠ]οε]εα, ὰ Γ]ος]ς Μεέσατεη 
ους, Ρεπίρμταβς Άερβίπα, νδί Ακ. Ώ 

Ἐεπιειτία : Μαιαποι Αεεΐζα γιος, γὺ] 
ο. ὧε ἱ5. 
πή.ροξε.ΡίΟ αἲ. ὁο Αἴτγας. 

Ἠνπιία εεἰεβταβαπτιξ,Πο 
{εά αά εοτηπι Ππόζειάίασπι, ὃς εκεπιρ]ατ 

ἃος εξ χαλον ἐλωσλᾶτον, 
ἁ πε Ώος.ρτο εΟπΙΠΗ.2)τ Ευβαα.(65, 

ταΏαπι ἵπρεα5 οὔοστα εΠεε τεπωρεῇ 

Άχτνως, Αάάῑεις ερΙεΒείοῃ ὀφέλοφοςΏος «βλ 
αρίεστη,ο/βασή» ΕΠΕ 1 {ηπο ᾖα)ε». 
ἔπ ρ]ητα[Ιογτσουία γοεαπτησς επίηςς 

. 

ἔπωδ. κὠλ. ια, - 

’ 

ΤΠελλανα τει }ὶ Ἐικωῶγ, 
λ » 3 ο) 5 κ Μέγαρ, Αἰαχιδῶ τ ἔνορ- 

κὶς ἆλσος, 
αα Ὃν ιν 8 
α,τ Ἐλευσεχ) λιπωρα Μπαρα- 

δν, 
ται ὑσ Αἴτναι ὕνψμλοφη 

., ΄ 4 ο 3 
χολλέπλθποςσολιεεσ» τ Ἑν- 
βοια"λὶ σώσουν κξ : 
Ἑλλάσ εὐρήσεις εεευγῶν 
άοσογ ἡ ὡς ΙΦἐμδο, 
σαν κ 
αλλα Κάφο!ση ὀμγευσαι ποσ] 

Ζευ τέλειιαιδὼ διδοιὸ, 
ΔΝ ΄ κο. χι τιχαγ Ττορπιῶν γλυ- 
κεαν. 

ΡΙΝΡΑΠΙ 

μετάφρασῖρ. 

Ῥρ]αηα μοφηρτε[ῆίς α- 
τε {αάχοτυπι εἶἴως, ὁ» 
δ17οη,ό’ Μεσβ}Η, Αεῄ- 
οἰάαγμῴθεπε [6ργή» ᾖη- 
εὔΡ, Εἰοκβ/ή, ὀ ορμ/εησα 
ΜΗγα2βοη, σας [μπε 
ΓΩ Απ” αἰσηεγῆο 
ζμησῆς ῄογεγες νγδες, ὃν 
Ἐμύωα, επί; γηΊπεγ” 
Ρεγσγαεἰᾷ {ημεπίθε [έγη- 
2435 ΠΙΣΙΟΥΑΦΗΑΊ ΛΕΣΕ. 
βοβς απιρ]εδ. δεάπιε 
{εμ1ό1ᾳ εχΙγερεά(ύη» 1μ-- 
Ρε ε[ Τε, ΤΕΠΕΤΕΠΕΙΑΠΗ 

ἀ ση, ὁ' ῥγοεγΙΣαΗρηι γοΥΗΠ ἀε]οζ απ ἁμ]ωπη. 

Γεταπε:αὈ εόααε (επιροτε (ετρβία 1ρᾳ εε[εὈτατιως 
-Ἀπᾶσω. 9γΠερί» νπἰμετίαΠςροβ 
ἴρποπη: {οᾷ Ἀγρειδοἡςὲ Ιοαιᾶτας, 
Ραττας νλέχοτίας τε([ἕαξΗΤ. μκάοσον 
αασων Ροξτρτο µύζων, ὃς δέν, Ἴοα, ὃτ Ροξε,ρτο 10). 

: 
ποσα. -ᾱ 

ετο εοποεἆε πήΒΙ Παρίτεσ,ντ ρεταᾶο Ώγτηπο Ἱευῖ- 
ποςς ἀϊσπυπι ρτζ(τα:εάπιαας {α]κ- 

ε[τερείοπάπαι µορτυρίσει. Ῥεί]επε γιός 
ἃ ασεῦαπτατ. Σικοὼν ντὸς Ῥοροτῖα» τὸξ 
εἴππη, Αεεΐσαπι ὃς Ῥαι οείαπ],απτηοτε 9ἵε- 

βιπα Ρηϊπείρε ἀῑότα, Αιακιδῶ ἆλ- 
εἱρ[ιπία, Εἰειιέᾶς νὺῖ Εἰευβπία, {ει 
Ηετευίσα εεἰερταδαπτας, Ὑἱάς 04, 

57 Τ: Ἀεμίας Ιπες]Ησῖε, γΏὶ Ἱεπισα,νε],γε α[ή γοίυπῖ, - 
η εβάσπι Ρειῖοἆο,α τα Ί]]α αια ἵη Νεπιεα δξ Τβµπιο: 

ας [ππαρτα. Αἴτνας Ώος. Ῥτο «οπα(.» 

Ἄρφον ὑψηλον ἔχουσανο.. ᾱ. δμἱ ῬεγΠΕΕΠΗΣ. τ 
ὰεῖς καλλίσλετοι πέλιες 1Ώ Ρ]υτα» αμΙά 
Ἱπταξ] Ὥοσα {ωτίς ορι]επ[ίᾶ. χφλλίσλετς 

ενα Ἰππηῖτ Οἶπῃ θπίπη αποπάαπι αἆ ζσε-. 
ἂδντςα [εάατετς, Νερεμπο {πετα Ρτοπιί- 

1οπραπν Γοταπα τεζχὸ σείζαταπα επυσαετᾶ” 

Ἰαπηπῃ ορίπίοπε πιαίοτος ἃε 
3 ὡς Ίδέ Αμ Ἡ » ” Ας ο τν : 

εὔμ Ώος ε[ ἔρα μείζονα } βὲ ἀντά γη. 

Ῥ]υτες Εν) ἐρίο 



ο Ἱ ἙμΜς ο τες ειν 257 
:. ἀλλὰ.Ῥτευὶς ερ]]ορι» εοπΏπεῃς ἐνχίῶ ρετ αροβτορπεη αά Τοπεπι: 41 Ρετῖε 
νε ἵσπι οοπε]αἀας Ὡς {Πε ππο]είξης Ἀγπιπῖ ρτοΕἰχίταϊς.ᾳ.4 ὢ Ζεὺ ποίοι µε ἀἰόσουτα 

ο Φαν ἐλαφθοῖς πεσὸ ἐξελΦεΙΥ αἰεσαλδη φαγέντα. 
αδὺ Φῶι). ος εἰ αἰδέσιμο καὶ τιμὺς ἄξιον τδεὶς. 9ἷς Ποποτεπῃ Ρτο ο πήπς 

τεροίοῖε. 
ο ΄ αρ .5 κ θε ο ΄ ν εἰ ς δε 

3) χαν.Ὦοτ.Ρτο πύλέω. 1. ἐντυχίαν εξ ὃς ἔτι τέρπεδτα, Ὢὶ ὕδιδεα » Ώς {οἴϊεϊεβίεπι 

ορτδί,ευπι σπα Ἱπομπάος αΏπος τταπΏσατ. 

ὀωεῦσα. Εάὶ Ίπβπ. Αοτ. 1. ἐέέγενσα γετὈί ὀκνέω ΕΏΖΖΟ : Πσζαηάο εΜάήο:εµά- 

ἆο, ε[εσίο. Ότο νειοο γεῖειτ 1οἶαππες Έμαης. «ο. 5. Υ. 1. ὁ ὃ Τησώ ἐξένευση 
ὄχλου ὄντος ὦ τῷ τόσῳ. 1ε[ επ εμα[εταΣ εκ Επγζη ἴιά ἐγά: ἐ0 μη {οεοα]α ΕΧΕΠ1- 

Ρία γἱάε ἵπ Τεχιαῖς. 

ο ο--- 

ο ρα λρα 
ΑΣΟΩΠΙΧΟ ΟΡΣΟΜΕΝΙΩ ο ΙΑΡΟΡΙΟΗΟ ΟΕΟΗΟΜΕ- 
ἑ καν. τς πίο Πο (]εοάαπή, 

Σπαφεῖ, εμσ(ου Παάῃ.. 

ΈΙΔΟΣ ΙΔ, ΟΡ Ε ΧΙ, 

ΑΠάΕΥΜΕΝΤΥ Μ. 

. ον «/ορίερη, Οεβοηεπρ (Ἱεοδαηέ ᾖ]ὴμ } ο)- 
ἁζοτία Ογηβία , 65’ ὦ ρατγία. ΙΠ1εγέε αμ (Οβαγ]ηες 

Ογεβογεπέ ο ΕΥ . φῄ; ΡΥΙΜΗ βήης βοέία (ή ΗΕ -ι 

ἆάι : εά[φμε {μη ἆ [γοργέειαείδης εἰεραπτεγ εε[εδγαι, ο. 

πα ρόφβασιε, Ἐδος µργοςροφΙκ0Υ Μάλ.ΙΣ.λ) (ζ. μετάφεασς, 

Ο εε]εῦτες Οπής Οτ- ἍἈΚαρησω ὑδάτωγλαχίσω  Ορῥεβώ αμ {ο7- 
«οπιεηῖ Μίωγαϊ {αεσυμάί οὗ πε γώετε χάλλίπωλον ἕ- 214. 64ά8με πο ζ11ῇ 
{οἡ ἁοπήπα , απίδας ζε-.. προς 
φΏιίας ΒποῖΏς ες σπεάῖσπι -- ο ο : : ο, 
Ὁ ομως Ὥριος Ἶ Ὁ Ἀσσερας ἀρίσομοι βαίί- ν αας ο 4 ό 

ἔοττεαι οὐήᾳῖε: απααριά Λα ρύξ κ” εεἰεύγος τες 
ο σε Ἡ 

εζμογΗῦ; ΡΗἱΥΙμή1- 



οσον ο πι 

328 : κ 
σεπτει Ἠίααι εσεερῖο 6- 
οπίτατα γα]επτεπα Παβιταας» 

ες απίηποσάσι ΜΙπγαταπα 

Ριαβάες ὃς επτατεῖεες εἰς, 

σας Εαπάο Ρτεςες εχαιἁἰ- 

τα. Οπίεαπίά επίπι αρυἆ 

σποσια]ές {αοαπάσσι εχΗξῖς 

ἔε παας,τεβτο ἄτ Ῥεπεῖ- 
εἷο :πε απῖς Ερ]επία σε 
αῖς ἔοσπια,ᾶπε απῖς Εοτι- 
ταά(ωε εἶατει Ο πισαπίά ϱ8- 
ετεταραά ππποττα]ες:4εὸ 

νε τρ ή «ἴοτος ΠΕΙ α 
Μοπήπίδας Ιπβίτατος , ὃς 
σπα «651 ος (ετιεῆ]ς σε- 
Ίεβσητατ «εοππ ή. ποπ {- 
Ώε Οτατής ἀροῄβτα τεσαηέ: 
σας ετῖαπι τεταπι οππίσσα 

απσία «αἷο σεταπτητ{απε 
ἀπρεπίαιτίεες: δτ {αας{εάες Ῥ 
ἄπχτα Ῥγιμίαπι Αροϊίπεπι 
Φητεο ατεα Ιπβσηξ ροίσε- 
ταας,πεπῃ αἆ ἀεχιτασι εἴπς 
π Ρεἱρίαςοτεπηρ]ο εο]θ- 
εατα Ρἵπσαπτας: 1ρ{άπιασε 

ΡΙΝΡΑΤἘΤΊ 
Μο 

Άγάθετες Ορλοιᾶνς, 
, αν 

παλαιλγων Μηναρ ὁπίσκο- 
πο 

ο» 5 

κλὸτοεπεὶ Έυλομοε. 
δ ἲ εω Ν ν ) Ν 

σιω ὢὸ ὑμῶν τὰ τερπιὰ αν πο 
γλυκέα 

/ ΄ ου 

2ήγέται παῦτα βροτοῖς, 
5 Χ 

εἶ σοθός ε) χάλὸς » εἴ τὶς ᾱ- ς 
γλαος 
, ” 1 

αὐηο. ἔτε }ὸ Θεοὶ 
σενα) Χαείτων ἄτερ 

/ ν 
κοιροηεουτι ἆχοθςῦ, 
5, .» ο , 
ἔτε ὥὣμτα.. ἀλλα πο) τωΥ 

παμήαι ἔφγω ὁ ἑρανῷ, 
΄ [ 2” 

χξυσοτοξον παιύρα, 

«αρα ΠύδιοΥ Απόζλωγα 3Ρό- 

3, ώ Δ 
αάγαον σεβοΥτ πατεο; 

Ολυµπίοο Τιμαρ. 

1οπεπι Ράττεπα Άοποτε Ῥετεπηῖ Ρζο(εαπσηεας, 

«δαγίσες ΟγοῥσΙηρης 
231178 ΟΥΗ3 να γηγαγά 
279 ἀες » απά1ε ςμο-. 
{4413 Ρ7εΩΥ. ΝαΠρεν 
νου ἀε[εαὐιια ὁ αη[- 
ο οκ κοἵπίά 
7107111, {αρίεπον 
{4 Ρα ]εδεν, [0 [ῥίρης 
ἁγίω Ἡτ γή. Ἀεια 
επΩ ή νεπεγαθι/ᾳ-- 
ὅνο αὖὐ σηρ ΟβΑγ]σίόης 
ΕΙΠΕ ἔβογος ν Ίείπε 
«οπή: (24 ο/η ης 
ἁήρεπ/αστι-ες οβεγΗηε 
{η επείοιζ μα 1 χ{α ἵπ- 
Πρηεπι 4Η 4γεο Ρ- 
ΣβΗµ ἀρο[ιπείι εο- 
φεαΗπΕ {είες ν (2ηη- 
ΛΙΣΕΓΠΗΠΡ εοἰέ ῥᾳ- 
76 Οὔγπαρή ΒοποτεΠ, 

Άσωπχο. Α/ορίςμυς, Γοτ/απ αΌ Αίορο Βαοτία ΒΠπμίο ἀεποπαίπατς » Π0- 
πηεΏ εἰ γ]έτοτῖς απεπα ος Ώσπαπο Ῥοξτα «εἰεῦταε. 15 Οτεβοπιεπῖας 3 
Ότεβοπιεπο ραττία ἀῑείεις » ους εβ Βαοτία μία. Ναπι εεα ἩΗοππειῖ 

τεπιροτίθυς {πῖ 1μσῖς {πεπίς » ὃς ὰ τεῖσαια Ῥαοτία {εἴιπᾶα : ροβεα τᾶ- 
ππςὮ ὰ Ῥλαπίσίθις αἀῑυπᾶτα εῇ Ῥοβοτία., αυμπα {ρα α5. Ατριμίς ρω Οι 
«ᾖοππεπιπα «ηπα εοτα 1]]α τορῖοπε Πδί {αὈπιϊκότε, Μοπηεη Ἠαβετ α Ότ- 
εβοπιςΏο Μίηγα Π]ο : νηάς Μμύειος ΟτςἈοπιοπις αρρεβατας » ἂἱ αἷδ- 
σιμῃ «εἰμίάεπι ποπηίηίς ντβίπη ἁπβετεπείαπι,  απα ἵη Αισλάϊα ε8 Οτεβο-.... 
σπεηύ»,συς Ῥο]γπιε]ας ἀῑςίτις : αἶῖα ἵπ Γποβα[ία : αἷία ἵα Ματεάοπία: αἶῖα 1. 
Οοιψίτα, ς 

Ν) ΄ . . » . 

σοιςὶ Κλεοδάμη,αΐες ΑίορίοΏί Οεοάαπιις:αῖ βς Ώοσίσα ἀῑδάοπε ἀῑσίεας - 
το Κλεύδιμος.ὃς σαῖς το εὸς ῖς {πταίσα, : τς 

σιδεῖ, (σεηης νιέτοτία ἀεποταξ:άε αιιο ἵα βιροτῖος ἷ 1εί π ς᾿ ο νὶοϊε 
ο ο αμ ο αρ μη ΦΘΑΟΥ αγεν χαµπης τ πορ]ίερηι [ή εμγβρη [πε γε[ῖε- 
α1οπο. 

ον .ς, : . : : εἶθος ϱο)οσροφΙχὸΥ, οἷς αρρε]Ίατητ Οἆα,α.ἀ, μόνίω σερρίω ἔλουσω Εποπίαπα Ὑαά- 
επι Ώαθες βτορβεη. 1η ἆμαςΡαττες ἁηήίαπι, απατμμ]. αἶεοτα σοπέίπεε οἁχοάς-. 

εἰπι,αἶτοσα {ερτεπάεσῖπα εοἶα. | 

Καφμόων ὑδάτων.Εκοτάϊίαπα 3 ἱπποςαείοπς Οταξίοσυτη : αμαγπα νιάεατ πα» 
ο ιό . - : 3 - .. 

εαπ]Πειαυίᾳ ΟτεμοπιεΠί «οἱεβαττ, απᾷ εβ Α{ορίοβῖ ραια,Ροχτὸ 1845 ἡ- 



ον ΤΟΕΝΝΡΙΟ ΡΕ ΣΤΥ κος 
Έις εοΠιπιεπάαξ ὰ ]οςο.ὰ νὶεῖο μ5, οβ/είο, ἀϊρηΐεατς, ὃς Ρίετοξς ἵῃ Τοπεπα,Ῥεϊπιὴωα 
ἀρίεις αἲτ (ατατίας «Πε {οτείτας Οερβήβαήιααμααι: α]α Οερ]ήβις εΒ ΟτεΠοπιο- 
-ᾱᾱ νδί εοἰἴτης, Βαμίας : ομίας βΗιις Ἑεοοεἷες Ρείπαη5 1ρβς {αετα οοσνπάς ΤΗσο-- 
εΠἶεμς (ατα(ία» Ἐτεοε]εας Ιάψ]].τό πμπεαραυς, ο. 

ὢ Ετεόκλειρ θύγασθες δια) ὃὶ ἸΜηύειον 
ο Οβχόμλμον Φιλέκσαι ἀπεχθόμλμόγ ποτε Θήβαις, 

Ῥοτστὸ. Καφήσος Ὦ)οτ.ρτο εοπηΤά. Κηφήσος. Ῥερυ]ασίτεταυζεπῃ ὰ ποπαίπς Ἐκρίσᾶς- 
ἀεάμείσας Κηφίσιος,{εὰ Τ) οσἱςὸ η ἵη α. δε εἶτ η ταπεαξσ,δξ Ρτο Κηρίπος ἀῑςίευτ Κα- 
φήποςγγε ΡῖΟ ὀπόθολος ἀῑεῖτιιτ ἐπάβολος.λαλοῖσα Ὦ οτ Ρίο λα χᾶσαι, 

Ότι πε, Ίναας ]οοί απεπα ἱπςο]ηπε ΟΜαίτες,αῦ. εαποσήτη ρα] οἨπέμάίΏε : Ώοπα 
παλλήπωλο»,ροξε.γοχ εχροπίευσ,φ{ νεὶ σμᾳ ρα] ώγος εὔμος ῥαῤρη. Οτεποπιεπί] 
θυεεπ],εείῖε δεβομαβς, οἶἵπα {πετηπε ἐππικοὶ εΙέατα γνα[ώ, Ἐι Ἑτρῖπις Οἵ-. 
ελοπιεπὶ γζαηπας Τµεβαπος Ρζα]ιο {αρετατος ΠΡ Εεοϊττπριτασίος« ἆοηές αἳν- 
Ἠετεν]ε αμ! Ετρίπιαν εεαςἀκηῖε, Πβεταεί {μπε Τμεαηί, 
λωσορε. ος εἰξ ὀυχέου.ἵΝαπα τεστα ρίαβιίε,ε[ῖ Γοροιπάα.ας ροίηάᾳὶ οραἱσπεα.. 

αυο]επι Πας, Ριίππο,βαης Εαοτρεπηπιεταείς ἷής 1οεῖ5 ορπ]επήβιαής αἆάεης; 
; Οὐα ὅσ᾽ ἓς ΟρλομΛμὸν ποπηοσεται ἐάὶ ὅσα Ενήβας 

: Αὐύσίίας. 

ο ῶμοι 0 εἰεὈτες-Ωτατία ἀἴςππευς, συαῇ οὗ οπιαίοας ἀεαηιλες. 62 βασίλεια 
γε] οϐ 6επεῖς πο Πτοτεπη:νεἱ οὗ τερα[επα ποποτεπι αυο αραιά Οτςβοπιεπῖος 
Φπειερατεατ.Τομῖς οαεεπι δε Έπτγποπιες Ηἷ]ας Άπσῖε Ηεῄ[οάις, 

παλαιλῥωγ.Ἠος ε{ ἔροεει Ὦ παλαιὼν Μηνῶν σποτ ἔπ ΟΕ λομδνίω, Νθπηῃ νείστες 
Ίπγα ἀἴκμπεας ἃ Μίηγα ΤβεβαΙο,βΠο Νβρευη, ὃς ΟαΠεοῖς Οεεαηί πια, 

Ἠὶς αυεεπι Μίηγας Εῆς Οτεἱοπιεπῖ τες Ρείπιῃς, Ἐπίταεβίάς αἰξ Ῥηβάος εεῖοπα 
Φήίηγας γοςατ!ρᾳπος Ἠοπιετας θοΐγιηος ποπήπαξ. Ἰάμυαν ος, ῥτο Μηνῶν, ἆς 
ὓοςε παλαθρρος {Ἡρετίοτε Οἆα ἀῑόχητα. ἀπίσκοποι 274ζες ἐρῤεβγίρες, ο 
οσαα ους παϊρήαπε:νε Ηοπιετας Ηεκχοτετα ΤτοίαΒοζΙση ὀπίσχοπου ποπηπαυῖς, 
ειὸά ρτο Ττοῖα {α]ατς νὶς]]ατει. : τς 

ελυτε.Ηος εβ ἐπακούρωπέ ευ γι ἐυχομδνου, ἘΒ Ρτοροβτίο, οῇῃς. ταῖοησρα 
Ώσειπα {αρίαησῖε, ο μπα αῑξ συ) γδ. Ἠος εξ ον ὁμῶν ὸ τὰ ἁπτερπῦ, καὶ ἡδέα ἠἶνε- 
παω τοῖς «)θραίσι παῖτα, εἴτε σοφος εἴ καλος, εἴτε ἀγλαός τις Ὠἡ.ξ ατῖο Ρείευς ὰ Ολατῖ- 
ἔπσι ροξεησία,αἴατη ἴη τερης εππα ΠηπαΠίς,εηπι ἁῑιμηὶς ἨαΡεῃε. Οήης ἁῑβεί- 
Ῥυεἱοπῖς ππεπαΘσπα ρείπχηπη εῑο εοπαρ]εξταπευτατέ(αυς ποξαηε Ἱοριίμαα τας: τωεες,δ2Ρ1ΕΗΣΙ2/, ΕογΊΊ4ΗΗ, ΕΟΥΣΙΕΗήΥΟΊΗ. 

ἔτε 19. Α]εοτιπα ἀπ εδ μεοπῖς πιεπαῦσηήι ἂς τερης ἀῑωβρῖς, αμα Οταεής σα- τετ πο Ροβυπε.Ῥοξεῖσο ποτε Ἐ1]ς εεϊσμίστες Βἰ]ατ]ταεῖς πιαχ]πιὲ Ρ[επος,αια- - 
Ἶξς {πε εξοσῖ ὃς οοπη]μήα. 

σενα). Ὦ)Οσρτο «ΟΠΊΠΙ.σιμιών. ΨεπεταὈ]]ες ἀϊεππεις αυία ες γ]ερίπες,ἆο-- 
1ο ὃς ἑγαπάς εασεπεςς. θἴπηῖ]ή {επί σγασ]ᾳ (εερησες οἳ Ἡοτατῖο ἄσπητας Ο, 4. -μ. κοιραέογτε, Ὦ)ΟΓ.ΡΕΟ κοιρανέοισ. ο Όιτη κοιραγέω εἴε ροξεῖςΙΏ Ῥτο θασλεύω, κυ-- Βεριάω.Βεα]ε Π]ς αεεπ{αεἰιᾶ:δς ο1δ εμα ΡεπίΏμο Ἰππέζαπα τερεσίας: ἵεςτα «πα - «ἁαπυο.γιὸε εχεπιρία 1η Τὀχὶςῖς.. ο ας 
Ὁ. ἀλλὰ παίτωνε ΝΗ] πιο Οταεῖῖς οεἶαπα 1η εα]ο Πε ἆοςεῖ » αὐςὸ γε οπιῖα 



ΑΤΙΑ 

240 - ΡΙΝΏΌΑΚΕΙ 
είαπα 195ἱ ἀἰθροαίοπε Ἱακαά Αροϊμησαι (επι ἵναδετς ἀϊππεπς,απία ἵα 

Τλε]ραή- 

εοτεπιρ]ο αἆ ἀεκίταπι Αρομηίς εταπεεοἰ]οε
αξα: » απαµαπα Ώεο ἁἱραϊῆπας, 

Ἐεβρο]]ο Ρίόεις πιαπα άθκιτα (ταεία5 σε[ασαε: Επί(τα ατουπα ὃς {βρίτταος 

αισά Μαετοδίας πτεσρτείαξυσ: αμία Ώειις αἆ {αἱμτεια ε{ῖ ρΓοπιρεῖος»αἆ Ώοχαπι 

Ἰστίος.Οατοσᾶπι χευσότοέος νοεᾶευχ Αροϊ[ο αὓ αιτεῖς 5ο ταάμ»:δε Ῥγεβίης ἆ 

Ῥγήνοπε {ετρεπεε ἄνεπι οες]άϊς, : : 

τ ξναον.Ἠος εί ἀἴδον οὗ πσατεὺ; ἀντῶν ἐραφίου Διὸς πμίω δοζαζοισ.],αις
 ΟΠαπίεαπι 

ἀΡίετατο. Ες γετθίς Ηἶ]ας βιεῖε Τοιΐς βίας. ἀέγαος ῥεγεπηό ᾱ. ἆ, ἀεὶ γάων [ΟηῤεΥ 

μεπε,νῖ ἀέναον πὸρ Οὐ,τ.γελ. Π.Ε, αἰώμος,αή-λος. σεβουτ! 1)ΟΙ. Ρτο σέβοισι. δι πιµαῦ 

Ῥοι, Ρίο πμίω. Ολυμπίιο 10Η. ρτΟ Ολυμπίου. π 

μϊς. 

παράφρασ». 

Ο τεπετληάα Αρὶαῖα , ὃς 

εατπιϊπίς αππαΠ5 ΕπρλΏτο- 

ὅπε , ε4 4ποάπε Επάϊοία 
ἕαητας Τλαίία, Ες Τοπίς 

Ὅεοταπη ροιςασ(ππηή,οχαᾶ- 

ἅἴτε πιε «οπΠεῖᾶς Ῥεπε- 

ποῖίς οσσ]ῖς αἆ εΏοτεαίεπα 

Άπης Ώγπησπε, απ Πευῖτες 
ἵπ (αθἩπιε ἔεστας, εΟΠΙΕΧ-- 

εας Ρτο γίξχοσία απαπῃ Ῥτο- 

ἴφετα Εοπαπᾶ Α{ορίεμο 

ἀπιρετείσϊτ. πα απία Ος- 

εἶλοπιεπας υὈί ςοἰπαῖηί, 

Μίαγοτασι ντο», νεβίτο ὃε- 
πεβείο. νιάοσία Ογπιρίζα 

εἶατε[οῖς,Α/ορίεἈαπι γ]άο- 

σεπι εἴας εἴπετι 1. Υάῑα Ἱατ- 

πιοπῖα, ὃτ εαπιίπε Επάῑοςὲ 

εοπιροῄτο οεἰεῦ τατύτηδυς- 

πὶ, Οστετλπι τα Έελο Ίτὸο 
αἆ Ίπέετος, ἵεπερτοςἃ Ῥτο- 

(εερία τεσπαπι » ὃς ραιτὶ 
ΑίορίςΏί Οἰεοάαπὶο τεβετ 
εεἰεῦτειι 1Η] υἱέεοτῖατη: δε 
ἀῑς εσππα ρτο [εαάι] ουσία {π 
ααβτι Ο]γπιρία εοτοπαῖαι 
ο[εασίηαρι αχεεερίΠε , αὖο 
ἀποῖγτοσατο Ηζοσασω «ετίὰ- 
ταίσσαα Ρτα πιο Ἰαπιερῖ]ες εοπιας εἰηκίς :βΡήανε ἵρπα παπι αἶας αἀἀῑάῖς , ασθῦ 

τὰ ϱζ ἄιπᾷ κῶλα. 

δε αν. ο - ΄ ΄ 

ποτηι Αγλαΐα» ΦΙλησμόλπε 
” ο / ” 

τ΄ Ευφροσαύα,νεὼ) κραποου πα” 
σεςν 

2 ΄ ” ΄ 3 

Επακοῦ! γυυ; Θαλία τε ἕ- 

ραύµολπε., Ἰδοῖσα τό δε 
.». 5 3 ο /΄ 

κώμο ἔσ ὀυῶνε  χαν 

κοῦφα Ειβῶντα. Δυδίο 1ὸ 
, 2 ΄ 

-- ἆψο τεσο, 

8) µελέταις 7 αειδωγ 
΄ 5’ 

ὐλογουῥεκῳ Ολυμπιόγικος αἱ Μι- 
΄ 

γύεια 
ο / . 

σὺ Ἐχα τε μελαντειχέα «Ὁὺ- 

μον 
[ο 5), 9 

Φορσεφογας ἐ9ι αλοῖν 
Δ 3 

σπιτθὶ Χλυτα» φέροισἄγ- 
ι. ΄ 3 

γελία ο Κλεύφαμον ὁφᾳ ᾖ- 
.” 5 ε 

σσ ή- 
ας ο εν 
οὗ εΙπβε»οΠ ο γάρ 

κόλπεισ παρ ὀνσδζωο Πίσας 
3 ΄ ο 

ἐσεφαίωσε χω δίµιων ἀέθλων 

σβερεῖσι χαΐταν. 

απἱρ Ολύμπιος ΡερΏταβς Ἰο- - 

μετάφροσς. 

νεπεγαμάα Αείαίαν 
ο Πό απαης ΕΑ- - 

Ρ/γο/Ύπε, βίλα ερ ἂμί 
Ροσεπείβίησι εξ Ώεογά 
εχαμζἱγγ]έεε ηΗηε εἴτο- 
τε, ΤΗ Φήοᾳμε ΤραΙϊά 
άμσιο {η {1ο[ αν ωπῇίς 
11 εὐογεα]είι ΔΙ 
ῥΥΩΛΗΠΕ (οΥε ΡΠΡΙΕ4 
{ΕΜΙΣΟΥ ἠποράρησε. 
ἀἱο επη Α/0ρἱΟΜΝ ΗΝ 
ο ος κ µ 
ἀἰσακί ραγπήπίδ» ἀε- 
εάηγάς γοπῖν ΦΟΣ 
ἵπ Οὐμηρῆε νάγκ ΜΕ 
Όγεα νγύς ῥΤορ{ε 1 
εἰξ. Ἀέσγος ΠΗΗΟ5 ον 
ὀεήΣευ 4οημ Ῥεη[ε- 
ῥῥοπα γαΐε Εὼ6 Ρα: 
ηούμε [2Υοῦ» ΗΕ 
ο/ροαπιμ ν{ ΤΣΗ 

Σαν ῥζμηε ἀλεας,αμιὸά [54 Πε] εηη 1η ΓΗΦΗΒ Ιμβγα 1’ 

{ο εγΟηΑΗΙ/ ΗΕΙΥΣΟΥΗΗΗ ΕΥ ΕΑΗΗΗΗΠ Ρεν
Η8 εα [ασε 

αἴτο]ίασης,ὃς Ρεῖ Όσα γίτοσυπῃ Υο]ετ. 

ο. τν Αγλαία. (σεπεταῖ5 ρε ςε(Ἡς αἆ Μιας Ιπιοτατίο :πησς {εσυῖς 

Ἡδ,αιιᾶ ποπαπαξίπα εὰς εοππρε]]ας,Αρίαία γοραξυς πότια. Βος εξ σβασµἰε ὃ 

ς : 
ξ ποτ 

ο ἷα Αβίτας 

υΕ {ρεσία- ϐ 2 
(5 

να 



ου ΥΝΗΡΑ ο ΡΕ σαν. 24: 
ποτμα Ἡφι αριιὰ Ἡοπιετηπι Ηωήας Οταξῖα αοπαςη Ώς ο Ἀγλασρραγλαὸς αὉ αὖλν, 
Ἡ, λαμσεύτης,άλλορ,[εαοι]ε Αγλαΐα Ροϊεβ εχροπῖ. Ῥορβα δ;ροξτ. γίμσραίµγρτο 
«ΟΠΙΠΙΗΠΙ κόστος ἆβεμόιονμΙΙΡΗζΗ7η, νι επι. Οά. ος ν 

Φιλησίμολσπ.Ἠος γοςλὈ μα Φελησίμολπος εἴὶ Ροδε,δε ἀῑσίεατ ὃ φιλῶν τὸ µολ- 
αἱῶ  εὔΥΠΗΜΑς αηλάΠ:. Ἐνθροσιύα Ώ ο. Ρτο Ευφροσιύν ἃ γετρο ὀωφεαένει. ΑΡ Ίος Εαρητοίγπες ερίεπειο»,ποὮ ἀἴβοτε 1ῑμά Τμαίία» ἐρφόύμολπος » πΙβεοπι-- . . π.- ο ν 4 ο 5. ν Ροβείοπε,δς ἆῑεῖτης οσά{ ἐρῶ ὃ μολσὸς ο{η/1 μή. ὃὲ Δαλεία ἀεάπεῖτις ἅπα. 
αὃ θαάλλευ. ἳ 

Θεῶν κρατίον. Ῥειιρήταβς Τουΐο, ομίης Βία Ειεηπε Οἡασίεες » τεβε Ος- 
Ρῇεο ἴπ Πῖς 

Δεύτέ µοι ὢ Χάριτες μεαλώγυμίοι ο ἄγλα ότιμοι 
Θυγατέρες Ζζωός τε») Ἑανομίης βαδυκόλπους 
Ἀγλαίά τε, Θάλεια. 3) Ἑυφρρσιώ» πολύολβε, 

ΑΠ] αἴκοτητα Η]ίας Εαεῖηπε: ποπ η) εεἶαπα ἐ]]ὲς αἷία ἆλητ ποπηίῃανε αριά 1Νθ- 
τα]. Οοπιε. γιάετε ο. σος 

ἔπάχοοι. Ὦ ΟΥ.ΡΤΟ Ἐπήκροι. Ὦ εΒεῖς απτοτη ἔςε γε] γνεβε ]λῆσα Ώογ.ρεο ἴδᾶσα, Ῥες 
κῶμον Ἰητο]]ίσο λόρον ἐγκωμιασικ.Ώς οοπηπιμπ Ροβ Θαλία τε ἐραόμολπε τερετεη- 
μπι ο[ξ ἐσήχρος νΏ.Ρεἶπάε {επεεπεῖᾶ Πς ουσ Ἔτὶς]μπίο ἀθε]αταιικ]α.ἐπίχσος Ἄνο- 
ϱδνη, ὀποσκεδαι αὕπον ὃ σι) ὅμορ οξύ. : 

ἐσ ὀυμδνε πύχα ος εβὶ ὧπὸ µοΐρᾳ, φεριέση ἀγιδὰ, µετεβρως βα Φύζοντα.«ΟΠΙΠΕΠ- 
ἁατῖο μγπιπή,ααδ {η {10 πε Ἰπσεάατ, οὗ γιάχοσίαπι,αμαπα Α{ορίσμο Εοτεηηᾶ 
Ρτορίτ]α πιρατεῖπήε, πίχα Ώοτ.ρτο ἔσπιπᾳ.σύχη. κᾶφα Ροξς, Ῥζο εΟπιΠ.. κούφώς, 
1νοπιες πεμίέτίης ρ]ητα ς ρτο αἀπετρίονί δὲ πολλα. 

Λυδῳ δ.Κατῖο Ῥτοροβτίοπῖ5, αα εείαπα Αορις μή νἱάξοσίαπα Ὀτειῖεες «οση- 
φῬ]οσξίτατ. Λόβος τεέπος εΏ ῥ2γηνοπία Γ}ά1α. ας εται [μαμή πια. Ἰογά{) αµεεσα 
εμία Ες, δε «αΏτα Βε[ίπαι Ἰαΐραπε. Ὑἱόε αχ ας γατής Βατπποπί]ς αΠποταιί- 
πηυς Οἆ.τ. Απάσιτ, 

6) μελέταρ,ε]ος ε{ξ ἐπῶν σωωβήκως.. δε μύλο. Νεσ]εᾶο 4μβαι.ρτο ἔμολον. ὰ Ροξ- 
Ἔὶςο μολέω. 

οδικά. Ἠος ε Φόπ Ολυμπιόγικος Ἠλύετο ἡ Ὁ λΤυόν πόλις Ορχομόνὸς, Αἀπίροειις ερΙΏείομ Ρε αΏτοποπιαΒαΠη. ἆ, Ώοχ.ρτο ᾖ.δζ σεῦ ἕνα θτἶαΠῃ Ώοσ,ρτο εοπαπη. σὲ ἔκμπ. Οπδης γετδὶς ἄεεερταπι τεῖετὲ Οοσϊαδης γὶβοτίοπι απσαυαπα Ός- αΌις Οτεβοπιεπί εατοίατ δες. ἵπ Ίος αΏέεπα σεὺ ἔωπ οὐ/ετηαπάα ππιςτὰ επα]]ασε :ἵτα ντ ἴη νηῖις Ρετίομα οπηπες βΠοφπαευτ.Οπαπαμαπι επίπι Ἔτες πι]- ποταητήτ,{ῖς ταύπεῃ νΏΐε {πε ὃς εοΏεοτάες » Ὑεπηεητὸ ρτο νπα τερυτεπες. δϊς ὃσ Ροξεα Όῄοτος ο «εκ Ρ]τίρης «οπ/{Ἡεμασεης Πησα]ατί ΏΏΤΠΕΤΟ «Ο0Π1- Ῥε]ίατς {οεπε. 
µελαντειχέα. Ἡ εῖπαα Ρατ Ἀγπιπῖ απα Ῥες Ἰἀο]οραείαπι, απα]επι οτίαπι Ο.8. 

{ιο Ππεπα Γεεϊενηαπείησα αἆ Ἰέετος πηηεεῖς, «]εοάαπιο Ρατσῖ, νε Ἰπτεμίραι 1]- 
Ίε, Εὔππι ατατε οὖδας Ιπησηϊ] Οἵγαιρία γὶεἶῆς, παπι αυτεπι ἡλίς- ὠγγελίαν -- εααῖε Πο Ηλώ νοτατ, ἆς απα νιὰς αρπἀ ἸΜατα].Ο οπαῖΕ. µελαντειρὺς Ροξε.νος ὁ µέ- ἆναν τεῖλες ἔχωγ. δοτα ρετίρΏταβη οἩ ἆθν ᾱ- ᾱ. παρα λωΏ γιῶ εἰς ὃ σιοτεγὸν α Περ. 

οσα. 

Έελογης κου ὢ δή), Ἠχά., 
νε ο αλ τὰ 



Ντ ιο ο 

242 ΙΡΙ Νο ΑΕΤ.: -- 
Ὅτο Φορσιφόνα, Ὦ 05.8: Αθοὶ. δορσερόια ἀῑεῖτωτ ρχο ἨΠορσεφόν». ἆἱδἳ4 παρ τὸ φέρθῶ, 

274 91ΕΝΕΥΣΟ2δ: Φον εαάεε. Ωποά πποττί εἠρπεπάμαι »ἷά πεπεια 1Πίετογήπα το- 

σίπᾶ επριήε, Αχζ γοεᾶς Ώούρτο Ηχά.Ἠος ε{τ ὦ φύμη,κλυπῷ Ώοσ:Ρτο κλυτ, 

Φέροισα ῬΏος.ρτο Φέρεσα, 

Κλεύδαµογ. 9ἱς ἵοειπῃ «οπβσιε » ὄφεα ἰφῖσα Κλεύφαμον ο εἴσης ἐν ὅτά οἳ γέαν καί» 

σα κόλπεισ παρ ἐνδόξοιο Τέσας ἔσεφάνωσε σΏερώσ κυδµων ἀθδλων. δῖς τὸ λέγειν» ὃς πο. 

εἰπον αεοπ{αήυυω τοσῖε: ομήπς σεποτίς εχεπηρ]α Ῥτοίοσε Της [ΙπΙαδ νε ειπε µο ἃ- 

Τολέδωρον εἰ ζῷ. Ρτο ἐὐπέ µοι εἰ ζη ὁ Τ[ολίδωρος. δίς ΑτΠζορισηες » ᾧ ὃν ἐρανὸν λέ- 

2ρΥΤες αἰαπείατισηνῶς Ὁ πι. Ῥτο ἅ τοῖς λόχρις αλαπείδτισν ὅτι πνιγεώ δν ὁ ἑραγός, 

Ἐττιισής αὖνρετ ὅρῃ Χαφερῶτα Σωχράτιν φύλλων ὁπόσεις ἄλλοιτο τὸν αὐτῆς πόδαε,ρτΟ 
ἔπυσοις τὸν αὐτῆς πόφας ἄλλοισοἡ «ψύλλα. δίς Ἆος ἶοςο εὸν εἴπης δις Ρίο εἴπην ὃτ ὁ εὸς - 

ἐως οἱ κάτω Ἐεεφαίωσε κοτηῳ ὁ Ὀλυμπία. 
ὦ ΡΙο αὐτῷ.νέαν «χαἰταρὰ ρατῖε Πππεπί]επα εἶις φταίει ἁσ{ετῖδ]ε, κόλπεια δες. 

ΡεηρΏταβϊεὲ Ρίο ὦ Πίσᾳ Ίει Ολυμπία, ορᾶσ Τοη.δς ροξερτο ΑΠεροῖειπτερο κωδ. 

Κων ἀξθλωγ » Ιπτε]]ῖρο σέμματα,σεφάδοις εχ οἰεαίίτο, {οτοπᾶ παπουε αἶατυπῃ 1π--- 

βατ νἱέχοτεπι εκτος, ὃτ 1η {Πρ Ηπιε {ετάῃς. ἐνδδέειο 1οπ.ρίΟ ἐνόδξου. δὲ Πίσας. 

Ώος.Ρτο Πίσς. (ατετῦτα κύδιµα αεδλα ΙΠτεΗ]σε κυδίµοις ἀγώναι , Υεὶ Ρταε]ατ3- 

Ῥισπηία αια ἁαπτας γἱοζοσίους. ’ : 

΄ Βπληγ Θ [γβίογμη 8, 







- 

Ὑεπασμποτνονμ Οἰγπιρία, ετἶδιὰ ποπηυ]-- 
Ἶς ΟΙψπιρίοπίσα ἐπάετίραπευς : ἃς δε Ργιία Ργ- 
τΏ]οπίςα : ἁμίᾶ Ώος Ἡρτο «οΠΙΠεΠΕεΙΓ εΠεοπιῖᾶ 
εοσπι οἱ 1η Ῥγιμήής νγἱέτοεῖαπι ἀἀερῃ {ηπε, Ῥογ- - 
τὸ Βγτβία» {αετὶ πεσιηε ]αάἱ ἵη Βοποτεπι; ΑΡοϊ]ϊ--- 
πὶς ἠπήτμτί. δἱς ἁἴςυπεωχ νε] ὰ Ῥγελοης {αφεηῖς - 
απεπι Αροίΐο {πεοσέεςῖς, νηςε ΟηΙά, 

1{17147 {άεγος εε[εύτί εο7ΖΙΠε ἠμείος,- 
. Ρ7έβία Ρεγήοίηίχα {εγρεησ» Λοπιέπε ἆιᾷος. 

πε] ἐπὸ Ἔ πρὸς ῥ2γείῶγρ, αυῖὰ 151 οεεΏι5 {τρεις εοπιρπιση]τενε] ἀπὸ αὔ παυ- 
Θεήνεῶαι (1 41Υ1: απὸά ποπήίπες {οΗεταπά1 σταεία οοπ/μίετεηε, -αἀπέπισης 
Ῥγιβίυπι. Αροΐϊΐπεπι : νε] ὰ πυδὼ αμα ε[ὶ ντος Ιπ.εἷρβὶς αἆ Ῥατηο[ιπιπιοῃ- 
εεπι Πτα. Ἠσες εειταπαῖῃα αριἀ («ταςος. Πιέτε εεἰερετείπια » πιυ]ήῄοιε αηπῖς -. 
Άπτε ΗΕαπαῖα ἱπβτωτο: δε τωυ]εὸ ροβ Οἰψπιρία, Ἡοη. {οἶδπι αυτεπι αριά Τε]- 
βίος εεἰεῦσαβαπεης : {εὰ αἆ Ποτυπα ἱπαϊτατίοπετη εείαση αἷῑ]ς. ἵα 1οεῖς, νε αριά 
Μαρπεῖςς, θἱογοπῖος, µοσυαι ΡΙπάατίσα 9ε]ιο]ία ππεπ]ηᾶτα, Οςεἱεβεοιῖ {οἱε- - 
δαπε {πευβέε γετε., νε Ρατετεχ Ὠϊοπγή] Π0. ἃς δύτα οτδῖς γ.527. ἰάφιε αἲν-- 
οπιυίθης Ογεἱαἁπαπϊωσοῖίς. 

Ῥύσα σἳ Απέλλωνι λθεοὺς -αλάγκσν ὕπασα 
Αρχομδύα.γλυκες γέον εἴαρος. 

Οπιπέίαπε Ἱπίπ]ᾳ ους οἶτεα Ώεἶηπι Επετάης ]άάος Ρίο ἴ]]α Φεερεπήςνίθο--- 
τἷα ΙαβἩτπετιπε. Ἡοσυπα πβήεμεῖοπεπι ποπημ]1ἱ οἆ Αροἰπεπι τείστυῃΕ, Οα1,. 
αμαυῖς Οαἱά, 

Νεσρετῦ [αμιαγι Ῥοβες ἀείενο νεα, - 
19ῇβΙΣ111 [αεγος ὅς. 

ἵτασπε οεεί{ο {εερεπες {ερείπιο βαείπι ἅῑς ]ηάος Ρετερῖς εἴαυε πγπαρῃα Ῥατ- - 
παβια {πα οδτα]έτε πωπείὰ, Οπίμς τε ἴη πηεπιοτίατη αιδάποιεπι εἴεητ. 
Μία, ποβο 4ποσςμε αππο εος ]ηάος εεἰεστατί νο]υῖτ, Ψετἡπα ροβῖεα 6Θηῃπι 
εΏ ντ αΗπαυεπηή]ς Πησυ]! γεσµγετεης.: Νοπηη ατδίετοητυτ α 1ρίο δει... 
Ῥεητε, αιΗ ευΗῖος (Ἴεσιε οταεμ]1, εείαπι Ἱπβίευτος Ἱάος. Τ1:Βἱ9 ΡάΠεαεο δ. 
απἰπαμεττῖο ριπιᾶτα {είς εχοσςμε τησ: πίᾳ Έππα εβ ντ Ῥγελίαάεία αμα - 
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«οετεᾶταπε ή » υἱοῖε (αἴξοιεαι Ώαάιο, Ῥοίίμοεια ρυρίίαεα εατβι Οαἶαίας 
ατααεαπι Ζεεεμ,άήςο Ρεἱειπν]αότα Τεϊαπιοπεπι , ραποτατίο Ηετου]επι., ααῖ 
Ρτο Ριαπιίο Ιαχεαππι εοζοπᾶπα αὉ ΞΑροϊίπε βεεερετυπε, . Ὀειπὰε αμααἀ[ί- 
6ἱς εκεερεῖ5; οπιπία Οιιᾶ {η Οἰγιηρίείς αἀεταητ ατλ[εταταπα Εμάτα , 1ῃ Πας σεχ. 
εααιῖπα τοςερῖΆ {ηπῖ: εαπάσπα οξῖαπα αμα ἀτίρα. Ψἱότοτῖδις ποη {επιρετ «αἀειπι 
ἁαἲα ρταπαῖα Ναπα απες ἵαυτιπα α{ευ]ςα ἔτομς ἆαυλευσ,ντ τη]ε ΟιΙά.τ. Μεταπι, - 

Ηές Π4ΗΜΗΣ 4 ΗΗΦΛΡ 7141. ῥή/-με γοεή-με κ. 
1σεγΑΕ» α/1ΐες εριεύαέ [ομάῦ ΒοΠσγεΠΗ: 
Νοπήμη {4γΗ5 ΕΥΗ/. 

ΤΠε[ὰ γετὸ τεπιροτίθ5 Πας ετας εοπ/αετιιάο νε νὶέτοες Ραἶπια «οἵΟΠΩΓΕΠΕΙΣ. 
Ειτγίοεβας ἀερε[]αεῖς (είναΙς εοπ(Πεπῖε ρταπηῖατη Ῥεευπίαζπα, Όταοι]πα 
ερίδίαπιτηα μΆλα ρτᾶπηαπι Ες αΠετίε ας ἂε Ῥσιλή]ς Ραυζα ρταπιήττο. γ]άς 
4ε Πῖς Ναεαίετα «οπήεεπι, Οµίπαμε Επεγµηξ ραστςς εετταπαἰπὶς απτῃλοτς 9ἱΓὰ- 
Ῥοης, αλάκρεσε ΡΥαἱμά μή. ἔμπειρω, ῥΥΗΠά εκρεγεωσ]ά. χωτωκελευσμὸς {ρεείες απ 
ἆαπα ε8ΏΓ15. Ταμβος καὶ Φάκτυλος. ΡΙΞΙΟΓΕΣ σύειγγες αιίθας Ρε[ῆα ἀε[ειοπεῖς . ἃσ 
3ἆ εκιτεππα ΗΡΙ] πιοπεμάο {6 «οπμοττεπείς,]αησιος εκρτιπιεῦαεις.Ῥοιι]ὸ αἲῖς - 
ες Ρατεε εοπταδης Οταςὰ {εἰλοίία, Ῥείπηαπη «σέῖρω γοςαηξ» αμα ρετίομ] πα 
σειζαππῖς οπα{{έτρεπεε βεῦαε. 2. Ἰαππδαπι. Ῥτορτει εοπιεία αιΦ 6ητε ζεί- 
επιεῃ Αροᾗο βεττιῆτ, 3. Ὀαδγ]άπι, ρτορτος ΓΙουγβμαι αἱ ῥείσιυς ουδεῖ- 
ἵο ΡσαΕΗ15.4{- κριπκὸν Ρτορζες ΤοΏξηη.ς. μμσεῴον Ρτορτετ εετταπι : μίας εΠίμι β]θς 

«Σ3ἱ οαςμ]Ηπιι6,σύαγµωρτοριος {εερεπῖς βδΙ]ωπι, ' ο 



ΕΕΡΟΝΙ ΑΓ ΤΝΑΙΘ . ΗΙΤΕΚΟΝΜΙ ΑΕΤΝΑΣΕΟ: 
ς συρκουσίῳ αὔµατε. ΘγταςιίβΠο ϱΙΤΗ γ]- 

ς 6ξοσίαπα Δάερῖο.-- 

κ 

ΕΙΔΟΣ, Α. ο. | ΟΣΕ. Τ. 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

1 1ετο ὄγταςμ[αμης ἔγγαηπ» , 1 φκεη ο ἐν ῥηύσαμΙ 
ος Ο ηρίογ μή εεοθα/ 2 Ῥγίήπο βοε Ε}ΕβΙΟΥΗΙΗ ΤΕ. 

Φὲ εοππεμάαμγ ὦ ουἱσίογία, [δεν »Ῥάήγα, πα βοπεδία, 
αἰή[αμε οἱγομίλης, Ῥγανεν 41.5 ΕΠΕΤΟΜΗ ἱαησες ογβάτα 
Δ{Η/οέ[ᾷμε εοπηεηαίοηενα αἰάς : ἕ- το [ο ηλογο λη- 
, βήχα», [επ θη ας Ρεν αἰσγε[ροπεῖη {γεγ[εγῇ, 

΄ ἳ ο κός ε 5 µ παράφεασε. - ϱΡΟΡΗ , κόλ. 1β. μετάρρασις, 

ο Ο οχίπήα εἰτ]νατα, αἩαταῖα- Ἀρυσέα φόρμγέ Απιλχω- «ΑΗγεα εἴσβαγα ΑΡοῖ-- πο ν  μνκος γος, καὶ Ἰοσλεχόμων {πό ὖ' ηἰστῃ εαρ1]- ο ο πα ο ο ο η ς 
ω » ες κας ώ αρ τῆες [μος ελητας εάπητε επά ο ἀκούε μὸρ ξάσς, αγλαῖας {71η «σρ/οηαροβεβιο». σΗρη ἆ1ρητῖς εἶνοτί στε[ας ῥε- αλα. ατα αμα σµάρηη Τ0}- Μἰά[απε οὈ{εαιήσης, ἵπὰς Ιατῖ- σείσυται ο ἀθιδο σομᾶ- 22 ᾖασίστς ΙΣΗΣ. εἴα {ας ἁποεης Ιπίτσπη:εσῖσε ων τον τες 6) ρΤεΏΡ οήχοτες-{-- Σποπίάς οχείταιί ερητοτες. ο 



- 

9486 ῬΙΝΡΛΕΙ 
(οὐ[εειπάκαξ  Φπυπι σας” ἀγισλόεων ὁπότο «θκι- επ εωῖς Φιάήο ολογά 
ανά, Ῥοΐμο Κάρολ ώμίων οσο. 
εμενα, Ρτοϊαάία ποοῖί- ἀμβολας τεόχης ἐλελιζορᾶνα, 7µή ῥγα[μάῖα Γιο, - 

ἂν 5 ο τή ς 

είσ:σαα τα] οἱ Εα]παϊηῖς . Κάὶ } αεχµαταν χΑ6ΦυΥΟΥ σβεγ- αβιά ασ ρε». 

Σ 273645 αἴεγηὶ {σηή: απεχαπᾶασχ ἵσαεπῃ,Τουής γύης 

ἅτατα Ῥλαςαης οχΏηραῖς, δε ὠῑγάι πυρός. εὔ- ἀογπώσῶπε Αν (ὥῶοργγα 
αξρν ο. ο ο. δει σἳ- αἰὰ σιατῳ Διὸς αἲ- Ἴσηῦ αφιία γέρς 
ΤΙΠΟΡΙ 191ο ες δν Ἔ 

Ἐν ον μ ετὸς,ὠ- αι τί ἰᾳ- Ἔοππυπι εοπεί]ᾳς,ααοᾶτ πες ς 
«ψῖτεπηϊβις ὃτ ]αχατῖς νιτίΏ- /΄Χεαν σπέυγ αμΦοΤΦω- 

, 
απς γεἰοσῖδης αἷϊς ἆος- Ὃν χαλάξαις 
επίας, ον 

ΚΕ] 

” 

Ἱέρωι Ἀιταίρ.Ώε Ἠιετοπε Ὀγταςμ/απο ἀἰκίπιας Οάε ρείππα Οἰψπηρίστᾶ.Αεε» 
Ώσις πῖς «ορποπηίπαεης: απῖα εὖπι Ο«αἴαπεη 9ἱεί]ια ντὂεπα ἱπβαυτα[ει,Λοι- 
«1 γ]είπο πποπΏ εορποπΗπεπι {εεῖς, {έαιε ΑειηΣΗπω ἴπ εετταπη]ηῖΌς ΡίΟ- 
εἶαπιατί γο]αῖε, Ειάτ «αταπε ΝΝασίοσασι γεεμίέαπι φάϊῑβεῖαπα, αὐοάρετ Ηίς- 
ΣοπεΠῃ γείετες Ίηςοἷας (μρετίπἁμᾶξῖς αἷής απηῇ1τ. θεά Ἠϊετοπε σπποτταο («21ὰ- 
πεηίες, οί ράπις {Πρετοταπί εκ Νακίοταπα «οἱοπία» {εήςς (μας εκρυ]β» ἵπ- - 
αη]ίπῖς Ίετηπα οσεµραταητ», ας Ηϊετοπίς {ερι]εΏτάπα {οἷο Φα πατυηε. Ῥη]α 
Αειηα! πιοπίαπα Ρεξτεταης: ΦΙπΠεβαπη ὃσεα ἱοζα Άετης πιοπτίς ΙππαὈίελ- 
ΣηΠε» ορρ]ἀο εοπάϊεο ααοά Αειῃαπη ἀῑκέτε, αιόάαις αΌεβ ὰ (αἴαπα δο {18- 
-ἆμ. Ῥοβεεῖς γετὸ ἁπαμῖσατιητ Ώαης Αετηαπι εβε είς αμελος δε «οπάτος 
Ἔμετατ Η]ετοῃ.ΦτταΡο 19.6. ὀγταςυ(απις ὰ Ραϊτία ὃς {εάε τεσπῖ Υοζαζατ. 9/Τᾶ- 
Φμίάτυπα αµτοπα Εόχης.εβ ΡΠπεερς Ρο πιοστεια {ταῖτῖς (αε]οπί5 ὃς Οἰγπρία- 
άθονε τεβετε 9εΏο]. 5ες] τεβῄσμςπᾶμτι Ρυτο 75.Ναπι ντ πήσίο τ. Οἶγπιρ. οβίει- 
ππβμ]πιας 77 Οἰγπιρίας εβ πιοττηης. 

αόματ. 9ρΡ]ε γικήσανπ. Όμστι γἱεῖς Ἠϊοτοι 2 ο. Ῥγιλήαάε , αἲξ 9ε]ο], απαα 
γιξτοσίαιι Πῖς «εἶεῦται Ροέτα,.Ατ 26.δς 27. εεἶετο. Γοῖ 4ΠΏΟΓΙΠΙ αΗΕΕΠ1 ει Ῥγ- 
αλίας » απος Οἰγπιρίας, 
μα. βορωρξωΕκοτάΊαπι ὰ εἰεβατα Ἰαιάϊδες «οπ/α/εὸ {ιαῖς, αμτεάπια τε 4Ρ- 

Ρεῖίατ: γε] νε Η]ετοπὶ «ἴε]δταπι Ἠ]οτη απσθαπι σμααι ῥτοπε/(εταε {ρβρ1Π πιθ- 
Ώλοτιαπι τεποςςεινςῖ νε εἴτδατς ρταβαπεῖαπι ἀεποζετηατα αηγες τίμον ΕΕεΙΙ- 
εαν ντ {πρετίουί Ηρτο {ωε οβεπάἴπωις. 

.. Απόλλωνος, Νο Ππε Ηἰβοτία, νε] Ώυυ]α εοπηπηεπιοτατίοπς» εἴεμασασα Αροϊ- 
Ππῖς ΡοβΠεβίοπεπι αρρε]ῖας, Χασι ὰ Μειειτίο Ρτο Όουπα {αστο Π]απα αεςερ:ξ» 
ον ντο ο ὰὰ ξάῇε ετοάίσις Ἀρο[ίονε Μετευσίας Ίντο. Ο 18 4ε τε Ἠλιαδ. 
νο αι κ ο Απόλλωνος α) Ἑρμς βωμός θδν ὃν χεινῷ, δίοπ Ἐρμίώῷ λύρας» 
αολλωνα Ὁ χι θαρας ευετζὼ εἶγαι Ἑλλίώων η ἓς ἀρπὸνυν λόρος, Ἠσῃς πισπίβε Ῥμτατασ 
ΑροΙο»σ αιμα Αἀπιετί Ῥοιιες οεί] ΡοτεΣῇης ειβοάίτει 

δρ ο ς 7 ο ὥο : - 1 ο; 3) Ἰοπλοκάμων,Ἠος Ε{ξ µελανοσλοκάμων {ειι ἠὐχόμων πτῆμα σωυοδὺ µνσῶ)»ΟΕΕΝΤΙΣΕ 
4οπλόκαιωεαηΏ βατ. Οἆ.6 «Ο]γαιρ.νίάε {οσιπι, τη 

ουιύδικον. οελο ια[ξες ΕΧΡΟΠΙΙ σωωρόὸν.ἶνος «ἴὶ, ΓΙ επεηεη. Νάπα ρυματα 
ες ἐἰίνατα ςαπευσα οδἷς {δι {οπΗπ1,εµπ ᾳ1ο γοςῖς [ια πιοζμ]ατῖοποτα οοπίΏΕ 

ὁ : τα5 



Ῥπότεημοκσρε τ 24ο 
τος Ναί ὃς Ἀροῄίο σωφσὸν κτήμα {αεῖμς οἰείτατλαι., Ἐσροπίε εεῖαπα ορσσο 
αμία ὅκη οτῖαπι γ{αερατυς ρτο ᾖόπος, Πεου,0η/ιεΓά2 Υεαραἁ Ἡοπιεασι Αύτὴ 
τοι οέκη Ὅμ Θεῷ). α- ἆ- γη εοη/βιεέατε ΡοβεβΊοπεη. Ἐτεπάπιρεσευπεε Αροβπο ὅς 
εἴτπατατα ρααπτε, Μία «απεητες {εαπεης. Ῥωτας παα Αεπαμας Ῥοι- 
{ης συώδικο πιεταρΏοτῖςὸ γ{ασρατῖ. Ίναπα συώφκοι ΡΙορσ« ἀϊσαποις Ῥ]ησες ρα 
ἴτοπί αιἱ ββιὶ νπαπι εαπάέπιαας εουίαπα ἴῃ {ιάῑςσῖο ἀείεπόσας, Ύπάς Ρες 

εταΏ{αΕἱοΏΕΙΏ σιώφκος ἀϊσατας οηποί δε αάμισον. Οεαατασα αµτεπι εοπαίξοπα 

ὃτ Μιατααι αώῑπεγίεςεαι νοςατί εεπίεε ». αιία 1γτίσοτηπι εατπαίπα ἃ Μαυβς 
ἁλθχαια «απεβαητιγ,ῖτα γε εἰείτατα Μάιιία», δε Ροξϊᾶ» » δε εαΏζοσες (μοάαπαπιο- 
«ἷο εοπτατεεισ,ὃς ἵπ {οπίς απ οή{αιις εἀεπάϊς αάπμασετ, Κσέάώνου 1411 οζευς- 
τε Οἰγπιρ.7. . ο τος 

τα. ος. ρτο Ἅ. δε ατεῖς. Ῥτεροβς, ρτο {αθίυπες. δρ Λος εἲ "5 απκει ο βν- 
ξώ,. Ίεαφπε βάσε Ώος ἶοςο ρτο ῥυθμὸς {απήεατ : νεὶ απ]ᾶ πιοάμ]οσηπι εοπςεπει 

θὰ εγεΆπασπι Επσϊτατ:νεῖ παρα τὸ βαϊνήν εἰς 3 ῥυθμὸν τοῖς κράκα τίω γίο σοῖς ποσ. Ῥδοἱι-- 
αυ ΤΗ τω Ὦ χορδῶν κρᾶσι εχροΏπηξ τω βάσφ;απ]α ὰ εἰέματα αμΗρίεαητας Οάα:ἀεῖῃ- 

ες {Αἱταξοσητη Ίτα {εα ήευς τγεμπτας, βάσς εκροηίτητ ῥες λθρευσῶν θὓ Ατεεῖο α.ἀ, 

Σἰδὲ οὐ 6σ Ιστ ΝΗΣ ση {26 αίσΗΥ {1ἱ7αησί ην σΤο(». Ἐτ οεττὲ {αἶεατίοποτη αἆ 
εἴτβατᾶ εαΏζαπη αεεοτητηοἆαξ εᾖλοτης. 

ἀγλαῖαι αὐχα. ος «βὲ ἐυφερσιώκε αὐχλ. Εα11εία ΜΜΕ: πἰπήσαπα βάσετπατα επτα 
οπυπα εεἰρωάϊας εἶοτας, βΙ]ατίεατεία ἀεποτας, Απιθίσίε οµτετα 9εΠο]. νετάσα 

βάσε Ώε ἀγλαῖαι αγ: 88 γετὸ κιδάξα: εκ Όμο εἴἶαπι οβ/σΙσάπχππαπεαξ» νττητα 
ἀγλαῖαν Ώος εξ ῥβγίω 1]]απα ἀῑεαι αι εξ Ία εεἰ[εθτϊταίοις » αμα Ιταητεες 
Ό1ηΠες ἀε[εζζαππυσταη γετὸ απϊπαϊ Ιαχαξίοπεπι ὃς ἱσισίατα , 48 γετὸ Ιππία «αἩ- 
τας ὃς ῥτα]αάτα. ς τς 

Ὅν πείδονπαι αἩ. Γτανίαε αἆ εἴτλατα νίππι ἵπ Μαβεα, Ῥατεπί οΛΏίοτες εἶας {- 
ρπῖς: οπία οπή νοες «απάπε » ρταοϊρῖεπεϊ νοςῖς πιοάπση οἰείνατα οΆ/εεμπάαης. 
σμασ Οῑχιε ΈΏοτρτο «οπαπα. σήµασ. ὃξ Ώος Ῥτοσημάως. ΟΊτλατα συµεία Ιωτε[]σο 
οωσθέµοτα 16Η κελεύσματα ἰὰ εἴὲ Γρ[απι πεε[οίλα αεοήση. αἆ οπῖης ἆὖση ὃὶ Φέσν {ε- 
{εγος εαπεπΏῖς αεςοπαπιοἆας. 

ἀγησθρων ὁπότα». Ἱδοιας αμαράο εἴεματα {είς αεεοπηπαοέςηε «2Ώίοσες, πἰπα]- 
ξηπι απαπάο Ρτα]άϊτα ἐαοῖε «Ἡοσος ἀμσοπαι Ἡγωποτααι, Αγλόρρερε Ὦος. ο 

ἠγωσίλορος. Ίος ε{ὲ σξ χορξ ἡ2ούμδυος.Ἑτ Φρροιμίωγηος εβ 5 ὄμρωγ. Ίδαπα σερόµιο Υξ 
τεδὲ απποταῖ Αεπήμης Ῥοττις Τπυεγάϊάεπι αιή]λοτετι οἶεπῃης, Ἆος γοςαδι:- 
ἵππι ρσατετ ν]ςαταπα ρτοσειαή) ΠσπίΠεσείοπεπα, ἰπεογάμτα Ρτο Ἀγπιπο αςεῖ- 
Ρίεις. Ψετρα Τῃασγά. Πας {ππε Δνλοῖ ὃ µάλια Όμηρρε ὅτι ποιαῦτα ώ, ὦν σοῖς ἕ- 
πεσι τοῖςδε . ἆ ὅδην ἐν, Οεθυμύε Απόλλωνος: ΥΡὶ (ατασα 5εΠοΙα ἐκ αξροιμύκ εκΡοπΙΠΕ 
εξ ὅμνα. ὕρνες }ὸ τὰ περόμμα ὦκάλουν., 

αμβολας.Ῥες {πεορεα το αὐχβολαί,αὉ αὐαβελὴ Ες βεατες νυ]σαιας Πσηϊῆ- 

εαΏΊόπες αεεἴρίτηχ ΡΓΟ σεραναρώγησιε Φεεανάκρκας. νηὰς ἀεάμέτο ἱοσαπεπά!ϊ ἕος- 

Γωμία αφαβολας τεύλοηρ]ο αὐαβολαὶ ποιξῖότ.Οποά γηῖσο γετρο ἀῑκῖς Ἡοππετῆς αὐα- 
ξώλλεδτα Οάγα. ᾱ. ς : 

τει ὁ φοεώίζων αλαβάλλετο χαλὸν είδε. 
Αναβάλλεδεκα τετ ἁἴεμητατ, παῖς Εὐδταται ὁ κιδαίζοντερτο ειαγακρέεδεα {ει 
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ταπη.].5. 

ΡΙΝΟΌΑ αἵ 
σονυριάζεδς,Ὀ(εμιε 1ΑΠπὰ ροξτα,οβογά-ω Ρο δες ΡγαΓεήέαγο νε αριά Ομἱἁ,λΜήε.. 

Αμορε ος μεγμ]ῶς ΡΥάΔΕΏΕΑΕ ροῖος εῥογόα,. 
Έτσο αὐαβολράϊοεία: {ρία εποτάατυπα ἀῑδιτίς. ἔαδχα 

ζωάίωση ὃς ῥγο/βοπεηι αρρε]]απτ, ὃς 
ῬτετεπταΠσ»α ση νη]σὸ το-. 

αϊάαπα βίά 6Ρ1 7/06 Ῥ έαΕ1δ Ρ7σοαΊΗ 7Η, 

ἐλελιζεδέα. Ώοτ.Ρτο ἐλελιζομδόν. ος εΒὶ Ἀακηεμδν». Ἠὶς Ῥϊατος αἶῑας Πρηϊβσα-- 
Ποιες γ{σρατις ἔλελίζεν το λέίως κωεζρζομί2εΥ 1οΜεγρ,ρ/ 276, 

αἴχματα). Γἱοεπάυπα ΠΗβει σβονύης ἀέναογ στορ αἰχιωσὲ κεραυνἩ. Ῥοττὸ Ῥογ. ὃς 
Ροξτ. Ε[ αἰχματαννεμ[ῥιασ». εμ/ιάε ΠπαπΙση» , Ερίε 

1 
Ώστον Επήπίς αποά αριά- 

Ροξτας Ιομή {εί αβρείάσατ, ντ Οἱ. το. Οὰ, πυρπάλαμον βέλος, ο επι. [οσπαν 
εομ/1]ε. 

ἄθγαν. Ώος ε{ξ ἀσβέσου. Νάπα οπτµοτε 9ελοί.ρτο 
Τη ἄέγαον πμαραἰεῖτατ ἆε αᾳμΐ5: ημΏς Ἱππρτορτίὸ 

Ῥτ[ὲ αέγαος ἃς σπο γἷάς ΟΙ. 
δύ χαταχεηςικώς ἆᾳ (α]πήπς Ρτο 

ἄσβισυς. Πρι]. ἀῑεῖς «ΤΕΥΗΗΗ {σπειη.Ἐτρο Μαΐιςα Έπε]ε γι Τυρίτες Ἱταςυπάα Ρο- 
πατ ζαἱπείπα, Ώος ε,παπα]ηῖς Ίσαπα Ρ]αζας, 
εὐφει ο Π.Ε ικαδεύφει ἀπὸ τῷ σιήστεῳ. Γοτῖςιπα ο[ὲ σιᾷ]ον Ρ{ο σιήσ]εο,ὉοπΊππεῃ-- 

ἆατ αὉ εβεζτα ετρα Ὀτήτα αυΣ «άητις ἀμ]εράίηε εαρίπητυς. 
ὠχεῖαν σ0έρυγ.. Ἐ]εσαΏς ρατᾗος ἁοτπαίευτα ασιά]ᾳ, απα αἷας τήπσαε ἀεπαεες- 

σεξ, χάλάζαν αΠϊοτη εβ ρατηςρ. Ὀοτ.δς Δεο]. 
σ. ποτατα 1η {.δε Αεοὶ, Ιπτετ{ετίέαχ τ. 

παράφρασς,, 

ασσαν Ώυδεπι οδίεησατι 
{οροτίς , {αροτ αάμπεππη 6- 

1ης τοίτυπα , σπα (παπῖτος 
εἰααάαητατ ραἱρεῦτα , οεαπ- 
1ς αβιόθα. Ταπι γετὸ 1]- 
14 ἁοτπίεης, ἀῑβαβι {ἰ. 
εἰῑε ὰς Βεχιδα]ε ἁοτίππα αε. 
το]Ἡς , Ίαπαυαπι της ἕατ- 
αηοπῖς Ἰπευ]]ς (πρετατα ἕδς 
ορρτεβα. Οπἱπεῦᾶπι λήατς 
γίοἰεβτας» ἃς ῥΡτοϊπάε γ]- 
αἱ ξοτηβμωῖ, ἀεροβς α2η- 
άοαπε αἴρειὶς αευή(ίαας ατ-- 
ταῖς , Επῖ- «οπεθητης γο]α-- 

Φτατε 2ΠΙΠΙΏΣΩ- {ερτεαητ «].. 

πιὸ Ὀὴ 4Ρᾳᾷ Ῥομίαυε σε- 
μὴ) γι ποΏτα απίριοες 
ἃσ εοπῖτες τυς΄ ππχε]οάϊα» 
ἀπ]εεάίπο εαρίσΏτας, εᾱ- 
ας. απτῖοσες. {πητ 1 ατοης: 

αὐΤορ, Κῶλ. 8». 

«ος ον 3 Γ] .ν 

λος ΟΙῶγῶΥ, χελαρώ- 

πι αἲ ὁπῃ οἱ γεφέλαν- 
5 ΄ ἃ 

αἀγκύλῳ κρατὶ βλεραξων 

Ρ{Ο χαλάπω ΑοΓ.1, Εχάλασα. Ώ95, 

μετάφεασε. 

αι η: Πἱσγάη-- 
{με πύον, Ῥα[ρεύνα- 
Τη. [απο οἰαβΥΗΙΗ 

άν κλαςρον χατέχευα:. ὃ δὲ [ρε αμηεμέμα Τὸ- 
πώοσων 

υγεὲν γῶτου αἰωρεῖ, τες 
ῥιποᾶσι χωταοάιῶρος. ὶ γὸ 6ἰα- 
παὺ αρης» ᾖαλειαν ἄγευσέ λιπων 
ἐγχέων ἀκμια), Ἰαῦά καρδίαν 
κώματ. αλλα 3 «; 
«αιμόγων Ψάλγει φεέναι  ἆμφί 

πό Λα- 

σοίφα. σοφία», βαδυκόλ-- 
ππωγ. τε Ἰνοισιν, 

βγατι Μη μηάὁ τ ατα 
{ία «οΥμέης ΑΗ ΜΠΕ 
ο/η Ἅαγο 249 
της ἀρ[ιπίσα. ΟΜ1Η1”- 
εχιά/ γΙο/εΏΣΗ5 Μα75. 

αρετή, {2ο 
(η εης ῥαδαγπι εί 

πι οὐ/εᾶας κο Ὑ0- 
ἐρζαγε.. Πεπήήε 47” 
11Η ΜΙεεύγα Ῥέο 

Ζ4411 4400116 {ΕΤΗ ΙΡ εη ες ο 01 1ο 
/αρίοηζία » ν ργοβµιήος [9 ἠαῤεπίμν- 
141αγη1Η. 

Βίας Αρο]ο ., Ρακτααυς Μιυ{α εαπεηᾷϊ Ρετίπῖα {πβσπςς, ὃς (οἱεηεῖατασι Ρτοβυράαξς- 
αἁσοϊταδα]ες. 

ΜΑΗ 



ΡΥτΕΙτομς ον ΕΙ 20 
αῤλὸς οἰωῶν. 'Ἠος εξ ὁ Ἡ ὀωέογ.βασλει. ΊΝαπι αριἀ αµριτες ἱπίος αμός 

«Οἶοῖπες ὅτ απσιτατεῖςος Ἱπαροτίαπα οδείπςι αση]]α: ἃς σα νὶὰς γ]έάπα βτορΏα 
3, Οὰ. Οἰγπῳ. Ροττὸ εξ {η Π15 ασ] ρερΏταάς, δε ας εὔπη [ερείοβ ης 
«κ«οἩετεμε. : 

πελαρώσην γεφέλαν. Ῥετίρητοβς {οπαπῖ, Ἑτεμίπι {επίᾳς οὑ{οροταε ορίευτα οἩι- 

πία τεάἁπης «οεροσ!,νε πμθες αστα αξτί οὈ{ευσίεσεεπα Ἰωτετάτα ἱΠάμοἵξ: Κελαρῶπες 
«εΒ Εοεπι]η. ἃ παα{ομ]. κελαρώπης.Ὦ ἱεἶει δὲ κελαθωφιὰ κελαφὸς 466Υ ν ὃς ὂψ-. αρε- 
-μμγερέλαν 12οτ.ρτο εοπωΏι.γεφέλίω. 

ὁπ. (οπ{ετμθαἁμπι εξ ει ἀγκύλφ κραΠ. Ο4ΡΗΣ 44 ΠΕΗ7Η νοςαίρτορεετ τοβεῖ, 
ςαρίᾶς νετὸ πιεηείοπεπα Εαοῖς αιύα εξ ρηιποϊρίήτω πλοσας ὃς Ἱεπίας αιά ἵωτες 
ἀοιπαίεπάυσα αιΠείεαπε, θγπεσάοσπεα οβίεταας 9οἶνο]. κρα Ρίο ῥηὶ; 

βλεραίων ἆδὸ Κλώσερν. Αἶεετα {οοπί ρετίρΏταβ» ΠαπιρΈς ἄποὶ αἳ πάδοά. Ίδαπα 
οξετὲ οππίρης ἀοιπαεπείδης εἰαιάμησυς ος 1. ἆν Ὦ)οξ.ρτο ἠδὺ, κλαῖσεο ος. 
δε Αςοὶ.ρσὸ εΟΣΩΠ1. κλεῖδροΥ ὰ γετδο κλείὸ εἱρκάο. Γαάπί ΟΙαΗβΥΜΙΗ ὁ κλώσερν 
ἀεάυσίπε ν]άεπτητ. 

65 κγώσω). ΗΥΡοιΥΡοΒς ἀοιπήσπεῖς ααμ1]α,αμία Πειπα Παδ]εήπισας ἀεποταε. 
5οἷες απζεπι {π αμδης ἀοσπαϊεπεῖοις ἁοτίαπα εῖε εππεησίης,τε[ίσιής εοσροτῖςξ 
ΦῬοτείδιις οοπίιταξξίς αιξ ἀεπαῖ[ι». ὑχὸν θρρε[ίας ἀοτίπαι, ο ποπίαπῃ ἐδάρωτον Ὦ.Ε. 
«μη {[1ο/ει παπϊάεπα ἀοσπαίςητί αττο[εας» επήπέταιε, αἰωςε]αΏτεπη πιαδῖς 
Ροξείουτη εβξ, το απο ἀῑσας οἵβείοπε ρΓοίβ,ἐσαέρει, : αλά 

σεαςεῥεσαῖσι Ἆος εἴὶ τοῖς σοῖς βέκεσ.Ετ Ώος ΡτΟ τοῖς σοῖς µέλεσ Φελ]ῥ/Ανο». Ῥοιτὸ τες 
1)οτ.ρσο σᾶς. δε ῥισαῖσ ΡτΟ ῥισαν. 
3) 2 βίατιὀ. Ώοτ.ΡτΟ βιατὴς ὃς ροξε. Ῥτο βίαρε, γ]ο]εηξ, οπὶ Ιπτεῦῃς ασεπάϊς 

νείτητ νΙ. Ἰηεοτάυπα {π Ῥοπαπα ρασίεπα αεεἰρίτασ Ρτο [074,σεπεγο/ριντ Οἴσπιρ. 
Ον. 9-νόον Πατεέκλε βιατα).δἱς δε ἨγτἩ. 6.Αντίλολαε βιατω».Ῥετ Ματτοπῃ πιεζοαγ- 
τηιςὸ Ιπτε]Ησίιεο γῖγος δε[μεο/οςιαυὰ Μυβσα {μαμίταςε εαρΙυπευσ,σα]1ς Αεβι]]ες 
Ἑοσπετί, αιΗ ταρτα ΠΌῖ Βεήεἰάε,ροβμαβίτο ρια Πο Μιῆςα {ε οδ]εᾶας, Ῥουτὸ 
ὃ, ὸ εαυία]εποι «Β Ίος ἴοςο» {εά βρπίῆσαε, Ζηἱποχίασε, Πειεὶ Ος,τ. Μεπῃ. 
3Ηἵ.3 «3 ὸ ἀωπὰ, ᾿ 

᾿βαλρίαν ἐγχέων ἄχμωγ. Ἠος εἲὶ φοράτων βαλω ἀκωχίω. Ιάσιε Ρεηρβτοβιοὸ ρτο 
} πόλεμο). εἰπθε Ίανει κώματι ἵνος ε{ὶ ἐυφεαών θέλγμαπ. γἷὰς ΟΙ. Οἆ,2. ορεῖβςβ- 
πή]εμα νβππα νετὈί Ἰαίω ἵΏ Ἰαγδεὶς ἀριδοης. 

κώμαπ. Ώος εβδέλγµατι ἃ κιβάρα:. ζῶμα θτεα Ρτορτῖὸ εξ αγ», {οι γεσενς, 
έχασα αμα ῇ κώµµωαρετ εξχα[η, δε {γηεορεῃ ὰ κὦᾳποά βρηϊΠςαεκῆμω, ἘΒ κὀ- 
ἔια ὁ ὃν σὸ ὕπνε κάρος.(5α]επιῖς ΙΠῖξίο ΕΟΠΙΠΠΕΠΕ 1. εἶςτο σροῤῥητικὸ, {ετἴρβε {6 Ἱῃ Ἱ- 
Ῥε]ο πεεὶ χώματος πιυ]εῖς τε[Ππιοπί]ς ἀεπποπβταβς ΗΠρροεταξεπα οπΊῃείπι χάτα- 
Θ2ραΡ αρρεί]αχε κὠμα.Φ1Ώς Ομᾷ γοσεα Ώαης ἀκωμαζφν ἀεάιισαπε:αποπίαπαι οἳ κωριά- 
ζοτες ἵπ Βαής πποτΌύτα Ειεἰ]ὲ Ιπεϊάσηε,, οὗ εταρυἱαπα,Μεταρ]οτίοὸ αωτεπι {1- 
πήτησ ρσο Πιᾶσπα νο]αρεατε, σα: Ες απίπιος ἀεπιμίσες, νε ἴη Ρτοξυπάωπα {οπι- 
Ώῦπα Ρετιταβασγι ος Ίοςο αεοἰριεπόμπα κῶμα Ρίο γοίηρεατε Ρτοξμπάυπη {οπ]- 
μπα οοπείΠσπτς, 
. αβλα.Ρεσ {γπεορεη ἀἰδχηπη ρτο κρλήµατα. Ώεἀςῖτισ κύληµα ἃ κηλέω {ή μ]εεο. 
ῖς εχροπε ἠπλαεμπι 9ςμο],τὰ φελκτκὰ ὃ µουσκῆς πάση; {ει 3 νσοὶ ὁ µεσκὴς σέλ- 

ἱ Ἡ 
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ν]όεευτ, 
οεμόνωγ.Ἠος ε{ὶ Ὦ Θιῶν.Ατοτῖ 

Ώ]ς Πητε]]{σεπάος:απῖα αε πια]ις ὰ «οηϊτατίο ραυ]ὸ Ρρὸᾷ 
3ετίεηζης,9εϱἆ ἆᾳ ΤΡ ἵη σεπετε αεαϊρ]επάηπα ρτετ. 

ΡΕ νο ο 
γματα. Ῥουτὸ ΠοΠιεΓΗ5 κ]λα νοςαιε τό 
ΕπίζατΕ,κλλον ἹΠΤοΓΡΕΕΓΑΓΙΙ τὸ βέλος, 
ὰ ποπήπε Χαλον νεΙΙΟ α Ίῃη, 
Ρτο ατπαϊηίρις ροξτατυπη, 
φεπειταπυαἀξὸ γι εἂδ.ἁοπιεῃτ, 

(7711ηε Γή Περεγρία ΕΥ ΟγΙΠΕ ΙΤ. 
Έτ νετε[ίαευτ Οωἱἆ, ἂᾳ Όιρεο πετιος αἆ γετδα ἵπ Ι9[ετὶς πἹοπεητε γε Ευσγ- ὠκσεῃ ππρειτατες», 

δα 1ος ογΖη}1 πες 
Νες γερία εοηήχ» 
ζπ1τεςί{ η ηρραγε: 

Ἐμγγάπά, τος4η2. 
αμφέτε, Πος ε{ῖ παρᾳ΄τε σοφία αὖ Απόλλωνος. 

ος ὰ Λντω αυα ἀῑ δα ε[ὶ πιατετ Αροϊμπίς Μ 

ένα βέλ., 11 Πῖς τὸ οἳ ἔπώχετο κῆλα Θεζο.Εε ὃς Ρτορτίὲ ὃὶ ᾧ βέλες ἄβακτον {ρ/βµήη ε/] σπα Ουοἆ εὖπι ἵτα Πτ, οπικῶς ὃς ἀλληλρθικῶς ΞεεΙρίροτεβ αμα εε]οτάπι Ιπίίατ Ποπήπαπα ὃς Ώεοτηπι Ίπεητας. 
ὃς {παιήσαιε ἀε[πῖτας ἀετίησαπε, γε ῃῆς βεςῖρὶ 

ης αΏζεπα θοπος {ρίτίεας, Ῥοπος-ας Ρεμ]ος Ρπεχε 
Ιοαιΐσατ,νε αι Μηβα 
ἈΝαπι ντ αἰς Εῄοτας. 

οττὸ Λαποίό. Ώος.Ρεπῖε.ρτο Δηπή- 
ωσω Τ)Οἵ.ΡΙΟ µεσῶν.Μι{ας βαδνχίλ- «νς πηεΠΙτὸ αρρε]]οι οὗ {εἰεπτίατητη. Ρτο(υπάϊεαϊεπα , δε ππυ]ερΏςεπι ἀἰβῃομίτα- ΣεΠ1.5ἱς ΤΗΕΕΙΠ βαδύκολπον οὗ τηατῖς ΡτοβιπάΙτατεαι Τηςουτίτης νοςαὲ 17.ΙάψΗ.. γοεαδυ]απα ος Ρτορεῖὲ τερτΞ{επεαξ ΠἹατη 

Έας πιαπηπιατυπα Πχοίες 1ῃ ππιι ΡΓΟΠΙΙΠΕΠ 
δεπε,ατ αἷεῖ πἹοΏτες Ρτοιπζας γα]]ες 
{ο ρατπα εα]ί. ερίεπειο ἠοβρηϊτί, 

πακάφρασις, 

ςοπιτὰ γετὸ σαφευσπσας 
Ἱπρήτετ Ίω εετία πιατίαυε ο- 
ἅἲτ, ας ρτοῖπάς αδῑαῖς Ίππρτο- 
δὲ, (πααες ΜΗ(ατατη ςαπίκ 
οάεταπτ ἃς απετ[αητατ .εο- 
τάπιφ πα]]α ἀεἰεθατίοπετς- 
ετεαπτυτ:{εὰ ροεῖὰς {]ς τυτοᾶ- 
ἕωσ εχραπεα81. Οπα]]ς σίσας 
τε εξΏῖεερς Τγρβαας Γεοιῦ 
Βοβᾶς,σ1 τη βοττήβηί Τοσια-. 
10 Ρτοβτατης ἴαεετ, 4αξ οἶἷπι 
«ε]εῦτε Ειέευπι βασίτῖ]ς Ίρβυς 
Ἔγρβοπευπι Ο)]]οἷα: απετΏ α- 
1αΐτ:δς ου πάπες]. Φ1εἴ]ίο {ο 
Ρπΐτας εβ, δεῖ Ἡττοτε ΦΙου11 
Β]ατὶς αποάβππατη αλαῖτ, γη] - 
Ἰο[απιρεέχας οΏετίς πιο]ε ορ- 
Ρτεῖαπι Άαδει, ἐπιὸ ὃς {1 
Άεῖμα πιοητε α]εί(ππο, ρετ- 
Ρειπέέους ϱ]μ; εως πισιδιῆι- 
Σο ἁετωετας: 

: 4 

ἔπως. κὠλ. κε, 

α .ὰ Δ ᾗ 065) ο) πεδίληχε 
ἀ 3 ΄ 

ἃ ζεις, ατύζογται βοα) 
/ 5, Πμεείδων αἴογτα, (κετου. 

σα Ν ΄ . ΄ 39 ΤΕ ΧΙ πουπογ κατ ασ» 
σ 3 . ο» ΄ .ω 0-7 9) ανᾳ αρτάρῳ Λ;- 

λα ΄ το Θεωγ πολέωος, 
. 5 

΄ Ἔνφως ἑκατογταχάραγος, «όν 
ποτε 

Ἐιλίκιον Βρένς πελυω- 
ΟΥ αὔσρογ” γωῶ γι μα) 

ΦβΣ» «ον ΄ ς . ”, πα ϐ Μα Κσριας αλίςή κέες 6- 

χδα ας. Σχελία τ ἄν ππέζει 
/ ΄ 

στρα λαχνάεπα. χίωγ. 
τσ]. ἔραία σι έτει 

χε 
Ίφοεος ΑΗΤγα παγεπες 

/ », , 
σας οξεο πδίωα, 

πιοίας Π]]ας τημ]ίοτες, ους εὖπι να- 
ἴες ΠαῦεαΠε, {Ώυπι Ρέοβυπά μπι [ά- 

Ειίιλ:αἲς βατδατας πιυ{ίστοςαΏ Ηοπε- 

μμτάφεασ». 

ΑΕσπΦ πο” απιάς 1ή- 

ΡΙΣΕΤ,ΣΗόαηγαΥ φαιά γο- 
6 ΡΙΕΥΙΑΗΗ αΜάΙΜΗΙ:. 

Ρες 2671 ατ, Ρε} ΠΗ- 
Τε ναα. Οπίᾷ, 1) ΛΟΥΥΕ- 

. μ 

4 ΤάΥζ4γο Ι460Γ Ώευζα 

ῥο ΤγρύσΗ «πτ- 
ι 9 . μοι 

εέρς» φμεη οι Ο1108 
ε{ 41117 11 Λο». ; 
ΑΠΖΥΗ. ἄσ ηπαώ 11074. 
σπα [18 {ρε μή 

ῷ ο 

“4 εΟΕγεΕΗ14. 514 

05ο εἰς Ργε{ Ρεᾷ
ο: 

ρ ΠΡΩΤΟ” 
δή ε- 

ο 5 οὐίύες μ1ποία 306 

Ρε έοΓά5) απΗῆ 11439: 

σωμα ΜΜ ΤΝ. 



Ῥυτητος θΡΕ Γ ος 
ἔσα ὃ μὲ, Οοπιππεπάαεῖοης» {αρεήίοτες ΜαΠπεριαῦ εἶς παζητα Ππετηπερει]-- 

τα, Ναως οίαπι ἃ οομίτασίο Ῥετίσαπα Ρτοροπίς. Ἱήπήσαπα αιδά η συε Ὄεο 
{πατ {συ]β {ρίατα απετ{επεας,Ἱπαρτοῦ1 αυίερα Ημ {ππε απ ος Ῥει» οἵς. Ῥτοίπάς 
ἀπηρεοβί Μιβεᾶ αμετίαητιτ.Ηας αἲς για θπάτοπάμπι ρατα σαι θμάτοχες ᾱ- 
ε,ὅσα ὃ μήτε κ’ γὼ ν μήτε ΚΕ Βάλαοσαρ ἄπιεον φιλε ὁ Ζευς» ὠποερέφογσαι κ; κα οη 
ποσα, ὅτα) ἀκούοισι πιω ᾠοω πὠν µουσῶ. ὮΟΙτὸ ὅσα ΡΕΠΙΠΑΙΟ σ: Ῥτο ὅσα, 
Ἐπα]]ασε τεπιροιΐς ποϊαπάα ἵη πεφίλικο αποά εβ ρτατετίτηπι Ρτο - ρια/εητ 
Ῥιλε. : τ 5 : : 
Ὁο ἀπώζοντι.Ροξεὶο ρτο ἄποερέφονται. γῶ. Ώοσ,ρτο γῴ.Ὀε τους εκαιµκαττος ν]άε 
Ἱεσίσα. Πηξετρτετασί Ρροῄ]5 Ώῖς ατόζεδαι οτε ο ρεθνα δεευξεβαι δε Ηπείµα, 

ἔςτ'. Ἐκεπιρίο Τγρβσςί ατβµπιεηταπι ἡ]αά ὰ ο------- οοπῄσπιαε, 
ανά. Ώοτ.ρτο αὖή Ηις 9ε]ο].παβτατίοπεπι σεπεῖ5 πηλ(ςμπά 1π {απήπήπηπι 8η- 
χοτας. [η Ρἱ]ηταἰί τα τόταρα. 1Ώ ΠΏρμἱατί ὁ πάρταο» ἀῑα] {ο]ετ. Οπ/ Τυρως Βιπάα- 
1Ο, Τυρωεὰ αὉ Ἡοππετο γοςατατ. Δάάῑτῆς ερϊεΒείοἩ. ἔκβσουπαχάξργος Ῥτο ἔχασογ-- 
παχάρίωος οκ ἐκατὸν εεηΑ2η, δε κάες Ίειι κβρίωον σαρης.Οά. «ΟΙ. ἁῑείεατ ἑβτογκεφά- 
λας αμεσα Ίοσμπα «πα Ώος εοπέετ. (αρίζααι εετεµς Ώππιεσας Ἴγρβοπ! ας 
Ῥιήτατ ρτο ΙΠοςΓΕΟ; πολυκέφαλος ΕΙΡΟ: {οπᾶε 1]]αά ερίελετομ. Θεών πολέμης» οία, 

2υτομοχίαι Έως Ραττίοερδ» υὶὰς Ἠοτας, Ἱ. 3- σαι. Ος. 4. Ομίά, 5. Μειαπι.. 
ὃ' Δετίου]ης Ριαροβε.ρτόὀ {αὈίυπδχ.Α ραϊία (ἱραητεπα ἀείεεῖρής »1πημάτα με: 

1]]υπα εβε ες ΟΕ1είο οσίαπόυπε. Απτεὶ απίεσι (1Πς]] πιεβτίοηεπα {αεϊεΜε]ς ].5. 
Πεγερασυῖε, ρεεμς εφ Τ}ΡΡΟΠΡΗΠΗ γορΙΠΕ» οτε αηςη[ίο, μμέμηρ (νε 
εκφετσῖ εγκάἰάέγε) Ρτεβηνό οὗ 14 αθώα ποᾶε {/η 6 πεηηε νπζ η Ρεη[βιε][α-- 
εὐφ.δεά σ΄ ημπε ἀοηπίδα ἴ {εξ τω οχηίσιαΣ, πάσΗγᾳ [αύμίόφμε Πλείπογβή-- 
4μρ. Ῥιπάατης απῖτιπα Ὦος πολυῶγυρωγ:Ἡ: πολυδρύλληπου ἀῑείε Ρτορῖετ Τγρβοπεαι ὰ- 
Ὅμο ῥζορεετ {πβρπία εἴως ἔῶξποτα εε]εῦτε τελάϊεαπι εξ. 

υωῤγε μι. Α {ερυίευσα Ἐγρβσεηπι ἀείεηθῖς. δεραἶτης «8 ἵπ. θἱςίΠ1ς {πρτα: 
Όπππαπι, θεΠ Ὀίε αµτετΏ Ότταξο νπϊπετ{πεταξχητη ἃ Ομπαῖς 1ω ἱοἰ]ίαπι σίαις,. 
Αεεπάπισιε ὃε Γάρατεπ{ες Τα{μἱος, Ῥυτεοίαπηπα, ἨΝεαροεαπυπα, ὃς Βαΐαηυσα: 
αρτατη,ΡΙεῃεςυ{άίσυε 1π/μ]α», σπα {άατη Ρτοηπάα», δε 1 ναυπὶςοξυπτες {1δ {6 
{ο τὰς Ἀαδετε «απεσπᾶς»οπᾶ Ίπ (τα σίαπῃ άποαιιε Ροτηρετξτητίῃ ουῖδας πιμ]-- 
τὰ νὶς Ιπεβει {μἱρβητις.Τ ἀείτεο αμ ουζἁαπατεπηροτίους εἶτι {ηῬεεττοηεϊς γει-- 
τς {ριταπηςρεεττα ταοτυς 1η ᾖς ]οεῖς Περπεηξες Πετεπε, ὃς Ώατητηασιπη ἔες-- 
πεπήήπησπε αρ μασαπη ρτοβ μία ἰραίσυς εκβαἰαείοῃος, δε εἴπετος εἴπα Εα]]115. 
Ιοβρ]ὴς επεττετεπεάς,2ΡαἱαΕῖ {υπε γετετες Τγρβοπεια {]ησα Αεργρε! εγταν- 
ΏΏΡΕεΙΡετηο {αρρΗςίο ἀαπιπαευπα {10 Ἡς ]οςῖ Ιαοξτς : οαἵ αποξίες πιοµεσε- 
τηγίσπες ὃς εἴπετες ετη ἑχατει,τειτόία πε εοΏζΠτετεε, σας απτεπι Ώοη {οἶδτα ἆε- 
{ερμ]εμτο μας (αἱραπῖς ἀπουπευε:{εά Ιοεί (Εως παεήσαπα ἀεποταης. Ώς απα- 
ἀπ {εαιεπεῖ βτορ]ια. 

πο ὃν ὄλθα,. 1111074 Ρτορτῖὲ Ιπεετρτείσωη: : απία πιατῖς {ου { Ὥππαπα α]-- 
Ἱαεητῖς Παδεπάα εῇ τατ]ο. πηρτορτιὲ αμἴεπι ροξτα πιατῖ ἔχθίω τεϊδαίΐς: πᾶτω: 
Οἰοίτης Ρτορτὲ ἆε Βαμίο. αἰγαλὸς νετὸ ἆε πιαΠ.Οααπαµαπα αΠηπαπάο Ώο ταπα 
Βπιεεὸ 1βμά οὔίεσμαεατ. ἁλιορχέες ἔχθαι ἀἰσυπτυς αμα ὃ ἆλδς ἔρχος οὔσαι, }ὶ Ὦ ἆλα, 
ἐς ἔρκει τηε κωλύνσαι ὶ σωέλουσα, Ἑτεπίπα ἥκτοτα {σας Ἱπάχατ ο εωἰααπιὰ αμα 

ὧν τε σας ἃ τει 4. 14 



253. ῬΙΝΡΑΝΙϊ 
σηασθνηε εχαπἀει πα {παπα αἶπειπι οοππετητ.Ψ]άε ταίδ' ἁλίορμία Οἆ 8οἵ « 

Φτορπα.». 
. 

δ ΟΙς 

Κύμα Ώος.ρτο Κύμης. [ητε]ίίσε Οµπαπι Η]ααι ας εξ Τω{αἷα 51οἵ ας ορροΠ- : 

εκ:5ες αμεεπα Οµπια Ώμπιεταπειτ αριά αὔελοτεςτεβε Φτερβαπο.Ρείπια Αεοὶὶ 
Ηεῄοά ραισία.δξευπάα αὐς Ῥητγεοπίείς ὃς Τκεςρος αρΡείίαης: τετεῖα Τεα] τ 

αὔαττα ΕΠάΙ5:απίητα Εωδαρα:{εστα ους θ]εΙϊα 
αἁαεετ:άς αμα λες {επιο ο. 

τετὺπι α[ή ποπ 1η οἰςἰ]]α {ερυίεμπι Τγρµουξ αἴμπε{εά {αοΒα.οεῖς πιότε ο. ος 

ἀῑκετιπε:α 1] η Ῥμτγοία:α1ἡ) {η Τγἀῑα.Οπιπίαπι ορΏπιὸ {εηΏῖε ΑσΤΕΠΙΟΠ Ἰήβο, 
αἷςμ»,απαπάο πποπέεπῃ ΟΙΠΠΕΠΙ θί Πσαιπια» εχμα]αιιὰ ΤΥρµοπε ἱπεεπίμα ἅἷ- 
οἳ ρυτας:Παπα πύφεη εἰὶ καευ. ας 

μίων ο ἐρανία. Ῥεηρητα[ς ΑειΏξ, Έα: εοἶππιπα εσε]εβίς γοςαευτ,ααδά {ς 
πποης ἐρφγομήων. Ὁε(ετἰθίτητ ο αἰεταάῖης » ὃς πΙαίηπα τἰσοζο. γιφόερσα παίετες 
Έ]ος εξ κτ’ πᾶσωρ αἳ ἔπνις ὥρου χέογιζομδόη: αιια]ες παμ]εἰ πιοηῖες» αιά πισάῖα μα. 
αβατς,ὃς {10 {ετιεπή[ῄππιο {οἷε πιιήοαας οὈτητί πιαπεΏΕ,πούετες αἀπειρ]ηπι ροῦ- 
εἴευπα {οΏρΏς κε’ πῶ ἔτος. Απιζίσιμσι μίας νττάπι αἆ ανετα Ίος τεξειτὶ ἀεθεας 
5ςΠο].4η γετὸ αἆ ΤΥρΠοκεπι,α! 1η Φεετημπι1δί ἀεείπεπάνς Βασίτητ. Ώε Βᾶιε 
Ἰπτε]Ησεπάμπι α’ρυέε γοτροσυπι {ετίες, ὃς 

ς Αίτνα. Ὦ οτ.ΡτΟ ΑἴΤγη,ὃς πδίώα.Ὦοτ.ρτο πδίω»,ηος εα σθοφὸς 2 αγ]. δσ έέεα 

2ὼν πυπςµρατατ οῦ «οτε {ρβη» Εείσις:δς αμία οαἱ πίαεπα οοπιτεόταπε,απἱἁάαπε 
Ἡς αιῖ Ρυπσυητας, απή]ε {επΠμπε, 

παράφραση». 

Όυῖας εχρεπειτα δις ,Ἱ- 
«ηί(ᾳ; τεοεβιδας ᾖσηῖς Ίπας- 
οε[ῃ δε εορῖοΏ ἔοπῖες ρᾳ-- 
τηπαιή {εατυτίσητ,ὃτ εἰεξᾱ- 
τατ,Ηίης εἴπίάεπι 1σηῖς βα- 
αἱ] ΡετεπΏες 1ωτετάϊα απ- 
ἆσπι ατἀεητῖς Εππα νοτΏςες 
ασρἰοπιεταπῖ : ποέτα γετὸ 
τατ]α Βαωπια Πεπείᾶο - 
ταπα Ώχοσμαι ασπιεητα 
πελεπιεπτῖ οπίη βτερῖτα 1η 
σπατε Ρρτοβαπάππῃ ἀεπο]αῖς, 
Τυπι επἴαπι {εσρεῃς Π]]ς Τ7- 
Ρῆου πιαχἰπιὲ Ποττεπάος 
εἶεάᾶατ Ίσπίς φσυτσίες. 
Όπμτετες εῃ νία Ροττεπ- 
τοία, ὃς ες ἀῑΙς απ ἥ]ας 
αταπ[ευπἆο ν{άεταπῖ,απάι- 
2 πκαηάα, 

«ροφὴ π 

ο” ο ρρᾶς . ὋὍ 5 ΄ 

το ἐρέευλρτα α απλα- 
Χ ες ΄ 

που πυρος ογγοπάται 
5 ο , 

ὁμ μυχῶγ πα γα. ποταμοὶ 
-ε.ὰ ΄ -α . Ξ 

 ἀμέεαισ οΕΡΕΟΥΤΙ ῥόου α- 

σουό 

αῷωΥ. δν ὦ ὄρφχαισ σε. 

σέας 

φοψιοσα, κυλιδομθῥα φλὸέ ἓς βα- 
δε 

΄ ΄ 
αν Φέρει πονπυ πλάχἁ σι σει- 

΄ 

άγφ. 
κένο οἱ Αφα. πες το 

αι Ἄφαιφοχο χρονου ερ 
σετ) 

δεωοτάτοις αἰαπέμ- 

ος ατιαν ἅ Δαυμάσιο σρο- 
σσε- - 

οζαδουμα ἃ » ---- 
9 

σωγ ἄκύσως 

δ 

βετάφεαζη, 

«μη εχ Ρεπείγαἴν- 

ὃς εκἁαπμιτ Πλας 

ει Ισηῦ ΡαβΙΠ 

Ίνηγες. Ἐκ με. 

1σηῖς {ηεγάμι σιµάεἩ 

ε[[εηά μη γοΓΣΛΕΟΗ Πα: 

ᾖή αγάρηεῖη: [εά 0”. 

ἅεγε]α ᾖαπηα 0 

ἠμέασα [άχα 1η β7ῦ- 

Ῥιπάσην πιατί βΑάΗ- 

ΣΠ {ΕΕΣ ο γεµο- 

ΊπρηΣ1 [χερι - η]μά 

αζεῖι ἹΗεάη1 τε
ρεξ 

σμγςίσες ναό 
ἐογγεῖ” 

ἷος εἰεέξσ. Ρος
 

α μή έπη ο 
μμα 

παπά γενὸ Τεςό’ 

5 οὐ αμάΗΗΣ αὖ 6 

{ή εΥΑΠ/ΡΕΕΗΦΗ» 



ΡΥΤΗΙΟΑ: ΟΡΕΙ ες 
παν ερεύλρυτω, Γἱστε[ιο αἆ παἰταευ]α πιοΏΏῖς Αετς.Ῥήπαππη αυδά Ἱπάς 6ο- 

Ξες{ραῖ» ἑςατητίαητ οορίοξὸ, παξ Ώοχ.ρτο 3 ρτο ΠδίυπόΧ. ἡς αποά εβ Ίμηφει- 
ἆσπα οὔπτα ὃν μυ χῶν. Τη ἐρεύῥργπαι ποεαπάα ππεταροτα {ππηρῖα ὁ γεηττίου]1 {1ῦ-- 
υετίοπε:ζπατε ἁῑῶξας Ρίο αναφίόονται » αλαφυσώνγσαι. νηάε 5. Μεζαη. αρηπαπιά, 
1ετο νο ογε Τγρύκη». σ . 
ἁπλατου. ος ε{ὲ νοὶ πολλᾶ,απεβρε.Υεἶ ἀαροσίτου {οι ἐαροαπελάνου,νε]ρτο νιτοσις 

{πσήεατ, δαπι Γπαεεεῖας εξ {σηῖς παιεήίαυε «ο ες πιοπεε ετιόΐασατ. Ὃς γοςς: 
Ώας ἄπλατος δε ἄτολητος ν]ὰς 1.εχίςα. 

εγγότιτα, παγώ. Έοηεςς ἃς αρρε[Ίαπεατ αὖ εβεότι Ισαὶς αιά ε[ὲ ἀγισχὸς: γε 
Ῥζορίετ ίση {αἱρβητῖς αια 1δί εΏ. Νάπα {πἱρβιτε Περαητ Ρηεραεῖοπες, νπάς 
Ἠοπιετς ὄφρα Ξεειώσω µέγορογ. νΣΤερΗσΕη» Φύπιμηη. Ῥοιτὸ παγὶ Ὦ)ο. ΡτΟ πιγαὶ, 
Έοηίες ἀῑεμησας ρτορεετ αλάδοσν αὖ σπυρός. Ο) αἷα. ἰσηῖς Αετπαί επαρτίο Ες {ηχ-- 
4τπα γετίας : ἄευει αεςῖΙότεῖα ἑοπερις. σον, 

ποτεροὶ ο. .ΟὈίετια Ἠ]ο αὔξησι; εκ 1ΗΙςΓοπείδη», Βιπεῖσαϊς Βυή 1τνηδε Ἱπ-- 
τετάα ἔωσαης ταπτἠπα,ποᾶχα {ρ]επόςης 1Ρηΐ5 εεσπίεπτ.Ναπα πηαῖοτ ]ης ἀῑοὶ ποῖ-- 
Ώοτεπα ἴρᾳῖς οὈίσυταε. Ὀῖςῖε απτεπα Ἠειπιοβεπες 4ε Άείηα ὅτ πυρος ῥύαχας ἔχει- 
Φτοβωα ἱσπή ἠᾳδεγε.Εοττὲ απεπι καπνὀγρτο Ίδης {ππής Ῥίπάατης νε. τ, Ίδεπι,. 
ὦθωρ «πι φέρειν ἁντίον. 

ἁἆμέαισι Ὠοχ. δε Ροξε. ΡἵΟ ἡμάρμε,δε ποςρτο χάθ ἡμέραι: οεεχέυπ Ὅος. Ῥτθ΄ 
«ΟἵΏπι. Φεβρ χέουσ. ῥόο » ος ε{ὶ ὄνησιν χαποξ. Φετυῖης ΤΠ 1, 6εοιᾳ. γπρϱ. 4είπΑ. 
27015 δα πα ἵενλος παρα [τά Πρ/αιάγΗην οσεγὶ; σἰοῤο». : 

ϱ) ὄεργαι Ἠατ.ροξε: Ρτο ὄρργας. Ἠος εξ κ; νύκπα;. Ῥτίαιο απέεπι τος; 
Ὑπερι]. {αχα γο]αῖ αὉ Πος πποΏτε αβετῖε, δε Παπιπιος. εσειῖ απσπα ςαπΏᾶς Άπης: 
ἆπ. πιοάυπα, τν 

Ῥιάήρης γπάσησεης γ4ρσήΓοΥηαοἰ δα: ΑΡΗΣ: 
«Ἑλαπσαγωπιό, σ]όδος Πιζμε[αόεμά, νοίμργε αχᾖ.- 

ας ἄετε γἱάετε γετίας απῖ Έκεαητ (ε1{ή] Πδ.τ7.«το. 
θώνιασα φλοξ. Ἠος: εξ ἐρν9ρὰ.Εααπήπίπυτα Ίος Πε ναὶ ὰ τια(ζμ] ρόγιξ Ὥος- εβὶ φογέκεορ : νε οἳ -αἷαξ , αἴαοσα ». Υε]. ὰ φομίοσω 74064 » Ὑε αἶασα αὐ ἆ-- Έαρσω, « | 
ἐς βαδεαν. τος εΏ εἰσχωλίει τῇ” παρα κειμδφ δαλάοση. ΜειαρΒοτςὲ πλάκα πεγτου- Ἅλάγω «Μο. ει Ρ/αηΙΣΙεπιαρρεΙατ,ΕΒ σλὰξ εαὐγ]ᾳ νεὶ 14ρίάεα, γε] εκ αἶιο. αηετο]]ο εοπΏατα. 

.» - » ΄ : ΄ ἓ κάνο χο ὁπενο. Αφαιοιο. Ώ)ΌΣ. ὃς Τοη. Ῥίο Ἡραίου Ἱος οΏ πυρῤαρεί ἑρπετο - . 
Ν Ἂς μ .- ζ ἀητε]ήρε τὸν Τυφωέα. δε κροινειὶ ὰ Βυα]ς τταπῇ]ατὸ ἁῑςὶ Ῥυεο: νε Πε Ες {οη-- ος εν τρ ε Νας ς  άῖς , 

πι, ὁ Ὁ Τοθὼ ἑρπετὸν ανα δ]δωσ: χροιωοιὲ πυρὸς δευοτάτοιτνηὰς,νε ἴστη απτὸ οχ Ουἰ-- αῑο ἁιάαπα, ΕΠΙΚΟ Ίενο γοπηξ ογε νε. ἁἰατητ ξοτεὸ αάα»νε {ετῖ-- Ρ4ε θμαβο Ἠτὸ-αμιίαμι Ρυτάτηπε ΤΥρβοπεπη ποη Ποπίπεπι βμβοίεά (εερεῃ- τεπι.; ασ αυτεπῃ {εερεητεπα εΠε εσκπτπατ]ητ γὶάς 1 Μγιο]οσία ἹναεαΙς «ο-- 
τηϊΏςνΏ; δὲ ρ]ητα ἆε πας Εδι]α ςοἶ]εέχ» εσίαηε. ΄ -} / - Ὁ 

ο ο πέρας ὃ «Φκυμασον.ΕκεΙαταατῖο 1π τέπι ροττεηζοίαπι ο{ρᾶοπε ρτοία ὧκας, θα - σον 1, ἀλέευ 3 ο, πα εέφῳ ἑωρφκότωγ.- το. 

Ν 



- 

2/6 

Έτος παράφβασίς» 

απο Ρα8ο πιομβσπση π- 

1 εβ ΠΙήφαταση Ίπαα5 ταάΙ- 

εἶδις , (ωωπήίαᾶςο πιοπίς 

Άεταα ελοπαήπίδυς , απ ς 

οὐ {ευτα (απτ ατδοσασι ἆσῃ- 

βιατε: απόσας ραᾶο Ετα- 

τας Ίσᾶας ἔσταπι ἁοτίαπα 

ἀπο[παξασα Ἰαπεῖπας ὃτ Ρα 

βἰεΥ ἧπααι ΕΙ Ρίαοεαταας : 

εωάφπε δεπειο]επ Ετ1- 

πας Ἱαρίτες απῖ ἵπ Ἆος 
πιδτε εοἶετῖς, οἱοπ]ᾳ τεσ]ο-- 

πῖς ξαςυπάα ρατιε Γτοηεῖς 

Ἰηβατ εοπίρίεα. Οπ1 απἰ- 
Ὁ. ἆσπι εοσποιίπεπι ΕοεΙεΥτ- 

Ῥεπι γ]εῖααπι Ἠτετο, απσπι 
Οαταπξ απιρ] Πα ελταπι ωσ]- 
ἄ{ααε αἁθιεῖ]ς τεσεΏς ἆς- 
εοταῖᾷ ποπο ποπβίπε Δεῖ- 
Όαπι αρρε]]α!τ. Υηὰς ρις- 
εο, ἀεπαπεῖατς ερτεσίαπι Ἱ]- 

ΡΙΝΡΑΠΤ 

αῤσορ. κώλ. 1β. 

ὧον Αἴτναι ὁν µελαμφύλ- 

Ἆοις Φέδεταε κορυφαῖον 
}ὶ πέδῳ.ορωμνὰ ὃ χαρασ- 

 οὁ ” ’ 

σοισ ἅπον γῶτο ποτκεκλεωλρον 

χεντᾶ. 
. . ΔΝ / υ ΄ 

οἱ Ζευς Π) εἰη ἂν δαΥεη, 
α ου 955 / / - ΄ 

ο σὐτ ἐφέπείς 9005. Φύχαρποῖο 
΄ 

ας µέτωπογ. ὦ (δὺ ἔπωνυ- 
΄ 

Δ ΄ 

Κλειγὸς οὐμσήρ ὀμὴ δέ πι 

λ 

Σείτονα. Πυδιάδὸς 
3 / ’ ΄ 

οἳ ὦ δι έµῳ κἀευξ αλέειπε 1 ο ας 

ού: 4 

2έλλὠν Τέρωγος ορ 
κθλλῤήκου 

μετάφρασις, 

σε 4ρέπο 
Μ5γή οπή Εσα- 
ἔ εἰ ορ ὁ- 
{οἱο» σιὀηέᾳμε γεῖ]εᾶας 

Ὁ 202111 4σ(Ηπε 11ο Ηή- 
Σ471βΗ161. 0οησίη- 
δ4: ΙΗΡΙΡΕΤ εΟΏσΗΙ-. 
ζαΐ Σ101 ρἶαεετε » ἆμί 
ΦΑ1ς τς6 Τ1οη{εήήν 

12γΕΗ14 τετγα γοησεῖη» 
ο! εοςπο μπέης 11}. 

245 οπά11οΥ ἀεεογαιΗΣ 
γδεηι τιεήιαΙ : Ργ- 
Σὐίαήήσπε 1 ογΙοή- 

"0 Ρτε ρτοβαπιαέ 
1/71, ημηΙΗΙΗ α[ετες 
{44ρε; εστεσή νιᾶσγή 

ας Ξ β «« . - .. ο - : 

ας υιδεοτῖαπα, αὔαπα οπτταἶϊ εετταπιῖης 1η Ῥγε]ής εἰς αἀερίσφ, εἶπα πΙεΏΏΟπεπι {εςῖ: , ἃτ 

νιάχοπεπι αῦ εαβετηυτῃ ςοσποπιεηῖτο ΡτοπυΏς]αΠΙζ. 

κα. μ . . 

ὧν Γ.οματος εππῃ Παρετἰοπίθης,ες ορι α{ξ γε ὧον ἵτιά ρτο τοῖον ασια ας» 

αυμοά {αεἴς Ιπάίσαξ {ετίες {οχει», αιᾶσιαπι ἵεα {επῖς Ατοθίιις,δς ἀῑεῖς ὧσν ε[ίερτο 
σοῖον Σαἱεονεὶ ᾖῄε ὅτω,. Ἐσο ροτὰς ρτο ὅπως {ηππο. 
κ ποοὸ Ἠος εξ πολυδέγδεριε. Ώεπβτας αιέοπα ὃς παι]ειεμάο ατΌοση(α 

΄ ο , » 1ο 

ἓ ος τολάϊς Γγ]παπα, μελάμφυλλος», ὁ µέλανα φύλλα ἔλων » αὓ εβεέχα ἀῑείτης 
ὃν ὧν : ΏΦΤ υ{τίἆες {πε {τοπάἆςς :{οὰ Ῥτοριετ ἀεπῄτατεπι πάσσυπα τοάἁμαν 

ως ειεν [οευπι. τς «πες Αεῖπα ππιοπεῖς πίστα 4Ρ- 
Ρεί]ασί,οῦ βαπαυπα αμ οκ (η]ρμαμτοίς σαιοτηεῖς ἵπ Ππαµηυπι νοτεῖσοπι α[εεπά. ΔΕ 
σος {εητεησῖα εξ ῥτοβαΊ]τος. 

ὀεδεσαι χορυφα». Όατίεης ᾳμοπιοάο ἀῑσαι ροξτα ειπάεπι Τγρβοπεπα γετ- 
εἵ Αειπῷ αἱΗρατί βπημ],δε {18 εα Ιαςέτε Ἑς 
{ο Δειπα {οἱηηα ξαπσίεας, Αεεπα νετὸ 
Εαπίς πίτας πχεάἴηπι {ρίιπα «οξτσος, 

{ροπάετας αυία αἳ εἰς απϊάεπι ἀοζ” 

Ρεξζοτί εἴπ» Ιπιροβτα «β., αυᾶ που ἅ 

ν ἃ ος ο ρὰ 
ορῶμνὰ.Γ)ΟΙ.ΡΙΟ σρωκώ». [τεΓΏ γαρύοσοὶ /; 2πιέύκσο» ὀπηνό- 

σουσα. Ἱεετα ποτικεκλεαδον Πα πώς άμα. ώμο -- σαι τε εδνον Ώαῦες Τ)ο.ποΏ Ρτο αρὸς,δεῃ{ω5 απτεπα Βῖς εβ,τὸ σι οπή 
ὠωβρου ἔάεφος κεγσεῶσες γύ. ὃ σὉ ος . μπρο- πρωι 005 κεγσρωσε, γυασ το τὸ Ἔυρωνος γὠτογ. Ῥωη ἑλοιής Ώμέ5 εαιία εξ 11. 

Πτηπι οπ15 ἃ (πο Ρτεπήειγ δε σεαµατις. 
εν ος ος εἴτματα:, ὃς ἀἱρτο[ίοπεπι αἆ Τγρμαιὶ Εδυ]απι αΡίο]- 

απειταρα γετὸ αἆ Η[ετοπί: 4 ἳ . ρα”: Ἠπετοπίς Ἰααάςς τταπβτάτης,Ιἆοπεα Ιπαοσατίοπς ΥΙΑΠΑ δι 
τείας 15 



ΡΥ τιρος υο ει 207 
. . Ξ : 5 τς : τι τε[αεῖε,αια {επ ἁρτίπια Ρατες ἆς εἰεπατᾳ αμάίους, αἆ {εευράαεα ἆσ᾽ Ἠίετο- 

πῖς εποοπιῖο {6 εοπβετε.(ατετὺτα ροξεα πατταεῖς Τγρίσαί ραπίς» απαξ πιεει 
δετεμᾗης ὰ Τομε Ρετῖε {ομ]εαεεπη { 
ας. τν ἀῤδαδευ Ἆος ο8 σοὶ αρέσκει;, 

ἔευς. Τητο][1σῖε ὃ Αἰτγίω, ἔυχαρπειο Τοη.ρ5ο ἐωχάρπευ. ὃς μέτωπο σος εξ Φε/σωπογ. 
Ώλυο Ἶῖς ἁοείαταπσατ, ζοιεπιήα Άσθεπο ἀΠε οπἶτααι, ὃς Εετε]επι ος οἱοέ παπα, 
ἠΜεταρποτ]οὲ γεξὸ ππαρτα ετοπ/]αείοπε αὖ απἰπιαητϊρας,παοβίεπι ληπι, τεστ: 
ἔτοηΏτεπι αρρεᾗαε: πας ολα το ὀπεραὲς, ας ο τὸ σος. 

“’ -ἱ 52) 
αἃ ὤ.Ηος εξ 6 θεοις 

ρα ρἰασεπάϊ » νιαιις Ρεπεποἰεηείαπα ἵπρει-- 

: 5 ε. ο 9 2 
3 ὁμώγυμογπεέλη Αἴτγίω ὁ Εγεοόος οἵχισὴο Ἱέρων ἐσρέασον.Ὑτ- 

Ὄεπῃ (αἴαπεῃ απαρΗΠςαυϊε ἨΙετοῃ,δς ἃ γὶσίπο πποητε Αειπαπι εοσποπάπαμῖς, 
γιάε αιδ ἵπ Πταίαπι Οᾳ ἀῑκίπιης, : .-. 

ἐπωγυμίαγ.Ἠαηις γοεεπα εκρ[ίσατλπα Ἠαρες Έροά..Ο08. το. Ὀταρ. {πα Ἔσπογν- 
ύαν χάριν. 

Τ{υςλάσὸς «ῇ .[ αις Ἠετοπῖς ὰ Ῥγεβῖσα νιέχοτία» {πα συα Ρείπιασα Ἄειηαις εβ 

Ρίᾶεοπε ῥρτοείαπηαεις Ἠ[ετο.α.ἀ. κε 9 τὰ Πύδια ὁ κάρνέ 3 ἄμε δ) αῤματος γκέω 
αἰγγέλλων, ἀυτέω ὧς Ἱέρωγος ἐἶσαν αἰεκήρυξε. 

κφλληήκου.Οομβσπεπάυπα εμπα ρταςεἀεπεὶ Ἱέρωνος. Ἠ]ετο απτεπι καλλίικος αρ- 
Ρε [ατα ὁ καλα γίκης συχωρ.οἷς ὃς 0Ο. ΡγτΠ.νπἀεεῖπια νίατρατιωσα  αὐμασι χαλ-- 
Άύηχοι πείλα,. γἱὰς Ἰπίεῖο Οὰ, ο.Οἶψπιρ. αμπι ας γοςῖς γίαπι, 

᾿ Φ 

παραφρασις, 

Οπεπιαἁπιοάσπι αἨτεπα 
Ὥααισαητίυας στατίβιταστα 
εβιοπασα ῥρτίπαασι σππατὶ {οίς 

εθτηπαίτευας , γεπτῖς ἔτας 
{εευπάϊς , ντ εἶτὸ τπτόσας 
αἱ ορταϊασι [εάετι ὃτ {4- 
αϊοπετα ἐεξεταπτατ.: Ἐε ες 
Ίστο [α{σερτα παΗσατὶοπῖς 
ΦαιπείρΙο ἴρεπι {2πίᾳ τεόῖ-- 
τας «οπεῖρίπης. Φ]ς εεἶατα 
εσο Ῥτίπααπ» ἨΏπης Αετης; 
Ὦουα ντοῖς {αεεεβσαι εε- 
ερτεης, συᾶπα εἴης εοπά]-- 
τος Ῥγεβίεαπη νιξξοτίαπι τε- 
Φοττβηττεεχ ος Εα[τεῖρτῖπ- 
εἴρίο {ρειο ξαᾗ εἰς Ρίοστεί- 
{ας εοπεῖρίεας,, ἄισο ἱρίαπα 
Σπ Ροξετυτη εἴἴατη νιᾶοτῆς 
ἕς εοτοπῖς (Ἡπβάστεπο ἔοτε. ὃς 
Σαεἒῖς εοσαἱαί]ς νι Μιῄος 
Σπεῖος ν{πσραεας, εεἶεδτετα. 
Ὁποά ντςοπίεααῖ ροβςτ,ὃ 
Σγεῖε. ὁ Ὀε]ϊ τεχ » ἕ αιϊ 
Ῥατηαϐι ἔοατεπ Οαβ.1ᾷ 

ἐς. 

ἔσωςσ. κώλ. 1, 

΄ 

αῤίασι, γαυσιβορβτοις 
5 ΄ ΄ ” 

εἰ αρδράσι φεωτα γάειό 

ἔς φλόον ἐρχορδῥοιοποµ- 
ως το 3 9 ΄ 

σοον Ελργε ἐ6ου. Έοκοπα, 
2ὸ 

3 .” ” ΄ 

κάν τελευτᾷ Φερτέεου νόσου 
ποχεϊν. ὁ Ὢ λόλος 

Ν , “, 

ταύπαις ἆπὶ σιωώτυλίαι «οζὰν Ξ 
ζέρες - 
5 

Ἀθιπογ ἔοσεδαα σεῷαβοι-- 
ΔΝ 

ση,πποισῖν Τε κλυταὺ, 
κ ο) 4 ) 3 

ἆγσιω ούφωγει Φαλίαις ογομᾶ- 
΄ 

σσ. 
΄ 0” 

Ανκιειὴ) Δάλοιο αὐάρτων 
υ -ν '. 

Φο/βε, Παργασσω”τε χράβαν 
ε 

Κακαλίαν φιλέον, 
5 ’ ο. / 
-Έρελησαις ταὺτα γοῳ 

τδέωϊν,ἔυαγσ εόν τε χῶραγ. 

μετάφξασις. 

ὤήηῤης, 1 η - 
2611 ϱἱ ΗΗΙΦΗ γε- 
ΡΗΡΕΗΥ βτκείρµαην 

δαιάµηᾳ Ἠαμισασ]θ- 
1η αῥεοησ]ῥη; ἄε- 
απ ᾷογμη γεπίγε γεη- 
512, Τεγβμε/ο εί: 
αν ὃν πι βηε ηε[10- 
Τεπη ΤΕάΙΣ2ΗΗ εοη(ε0µΗ- 
ἔ4τ0. ες αὔζεΏς 

οσο δὴ {πεεεβίιδης 
Φἰοτίαη α/εγτ, ἀϊεεης 
ἵν ροβεγαπο ή μγη 
εβεωτομς,ϐ έρας 6ῇ- 

γένη, ἐὐ' 116 ἁμία- 
Απ. οπής ερἰεύχε. 
1ὸ,Ώείέσμε ΙπάρεΥ{1 
οὐσίπεης Ῥμαδε, Ῥατ- 

ραμο ος 2411 ὲ[0ηγεῦι (2ο η αὔλαης» είν ᾗαε ΠΗΛΟ 1η 
ἆαχο, «ὃν ῥεπε 11ῇβΥκᾶ αι ΥΙΥΗ ΥΕΡΙΦΠΕΙΗ. 

Άταας ῥρο]]ο, τεθίοπεπα Ἀαης γὶσὶς ξοτάδθυς, ππβαςπιςς ῬτεςαΏσπὶς ον αἹπάσπετε τε- 

ξ 

Μαι 



 ορεςι Ἠθε εβ ὡς τοῖς θὰ γνὸς φεξεμλύοιςρὴ) σλόκ αῤχομλυοιε ἠοὸγ) Φράτή ούρα 
«δεμον ἀπιπνεῦσω Ἔπειδαὴ εἶχοε ἃὶ ἐξ αξλν ἀγαδῆς α/ξάμᾶνογ, οὔτον καὶ τέλους ἀγαδοῦ τεύζεδας, 

5 οὕτως Έγω πω Αἴπίω στη τάρτη ΦΞΦΤΗ σιυτ χι ἔγκωμιάζων » λέγω ὅτι καὶ µετέπερπα 
Ἀυήσεται γίχοις καὶ Ἀαλίας ἐγόοξος, Ε]εραπς ε{ὶ πας οοπαρατατίο ἃ πηαυτίς Ρειίτα, Όμα Ερπίεατε να]εροξτα περοεί] Ρταεἰατὲ Ιπεβοατί ρτα εἶαχιμη ε[ο Ππεπι: 
Ίτα ντ {ρεπα «οπεἰρίαϊ {οἵε ντ ποια ντος Άείπα. οὗτῃ ἔαπῃ εἰτὸ ες ουο Πῄεςοῃ- 
ὥτα , ϱ]οτίαπι {Πε αἀερτα ρτορτετ Πωβσπεπι {14 εοπάἰεοτίς νὶςοτίαπα, ἵΏ Ροβς- 
σηπῃ επίαπι εε]εῦτί τεάάῇ Ρειραῖ, δε ἔοτεππα Ῥτοίρετα ντατως. Ἠιὶς {εητεμεῖα 
τείροπἀει 1]]α δορβοςᾗ5 πιαπίξε[ξίος. 

Έρλου Ὁ παντὸς ἰώτς αὔχιται χαλῶς, 
Καὶ ταὸ τελευταξ εἰκὸς εῷ ὅτως ἔλειγ. 

ὃι πσε Ρίου, 
Αζῆπε αζεροί [επ νς φηί(ζηε 7ΕήΣ 4ΕΕΗΥΑΣ [ην 
δις εἰ ῥτοεεάη Ρο ῥγήπρία. 

Άτταπιεῃ Πο Ίξα {ΕΠΗΡΕΙ ας εἰά1ε,ντ εχρετίεητία αωίσιςε γὶάεε εοπιρτοβατατῃ.. 
Ναπι ]αεῖ ἰπίτή εεἰ(ξῖς Επῖς,ττί (Ες ΙπἱΕ] «οπιτα Ίατιις Ἠπίὶς οὐ (ογιατηγ ααπάο- 
ος. γαυσιόρητος, ἀῑείτασ ΡΟἔτ.ΡΤΟ γανσῖ φορέμδυος, 

πεµποῖον εεογ. Ν εΏέης {ΕεΙΠάΙ16 ποµπῶος αρΡεί]ατιτ ἅπο αἩ πέµπεν, ουία παυῖ- 
6ητες ἀεάμεῖε απὸ γο]απε ρεγιεπίτε. Α]ῑὰς πομσώῶος εβὶ Μετειιε ] εοβποπχεῖς, 
ηὸά οπίπιας ἀεάιμςαϊ αάἆ 1πΐετος. εαν 

ἐικότα. Ἐπα]]αβο πηπιεή ρτο ἐωκὸς, ὃς κὠ. Ρο καὶ ὦ. τελεντᾶ Ῥοιριοπ- 
: λευτῃ. : σε 
| ὁ 3 λόρε.ΑρρΗςεαείο Ππηλιἁμηῖς γε αΏτὸ {π Ότθσα ρτοία εχρ [ιαπ εεία 

ραταρΏτα[.Ροιχὸ σπωτνχα Ἆος Ἴοεο Ρτο ἐντυχία. Α]τὰ» Εβ μέσον νοςαμ]ηπηρᾶς ε3- 
{μπι απεπαμδει βσηϊβεαῦταπι Ῥοπτη απᾶσι πτα]ηπι , ἑσεῶς σεπιίπαϊο δ. ππεῖή 
εαιία.. εραοιση, δε ἔππεισγ, αἀάπτο Ίπ Ππε ϱ. σε. ΡΙΗΣ. κλντα) Ώος. ρτο εοπιῖ». 
αλυπέω δε ὀγοριαοο) Ῥτο ὀομασίω. Αρρεί]ατ ΒΙΗΤΕΠΙ δαλίας ὀυφώγοις Ρτορίες Μιάςατα 
τὰ εοπιἠμή]ς ν/ατρατί ἀε]εξτατιοπῖς σαιι{α [ο[ῖταπῃ. 
Δύκιε ὃ- Αροβζορβε 44 Αροΐιπεπι χρτ' ὀυχὰθοῖη απα ορίεΏεεοσιμα εοΏςεεῖε»: 

1γεἰις,ὰ 1γεια εεσίοπε:Ώε]ί τοχκ., νηἆα Ώε[μας, αιία 1511Π Ίποεπῃ εόίεας: (- 
Πα] Εοηεῖς ἄπηαης, Οία ἴαεετ 1 Μιςήΐσις ἴβς ἔοης, Δόλιο Ίο. δε Ὥοτ.ρτο Δά-΄ 
λονδὲ ἨΠαργασσω Ὦοτ.ρτο Γ]αβγασσα κρόναν Ώοι.ρτο κρίώίω. 
ἔδελησας.Ἠος εἰ Ένελησαι, τάρτα ἆ ἔυχεμαι τῷ σῷ γόω σεώηευ,ὸ Φ χώςαν ἔνανδ ον 

ἀποτελεν.Ετδο απ οπίασι μαπο ἔρεπα ἔυτητᾳ ΕαΠεϊεαεῖς εοπεερίΏπεσιε {εί εὔ- 
Ρος ἄπε πυπηπίς ορε Πετίροτεβ., Αροιῄπεπη Ίπποςαε, δὲ τοβας νε οι κ 
αμαπι εομά/αῑς Ἠ[ετο Πε παοπλος: ἑοτεέ[αιε τεσϊοπίς τοὐἁας Ἰωοο]ας » οἶπι Ἆπε 

εα νίτίυτε ἔρεταταιι ἂΡοξτα Εἱογῖαπαι εοβ/{εαι1 πη]]ο Ραᾶο «μεαπε. τρώω [ος 
δε Ώοτ.ρτο τδένοι αποᾷ εἶπι γόρ. εβ μησεπάμπι: ὅς ὄπὸ κοηᾷ ευπι Ἰναδε 
χωρώ» τερετεπάυπα. ο 

παράφεωσ. σροφὴ γ. κῶλ.ιβ. μεσέφεασ τς 

λχασν απζε(αις εᾶ αΏίπηα κ Θεών }ὸ μαχα}αὶ σῶ- 4 Ρή, Άη 11ο ἱε-- : 



Ῥνυ τπασπο ς ο Ὁ ΕΙ. 
τσσι εοεροΗς ῬἙόποτατα 
ποδ!ς Ίπεβ , πσπς ἅπιας 
ταάεπτες, Ώπε τοῦυ{ῇ, 
Ίμε εἸοαπεητες :1ά πος 
Σηοτῖα]ες που ἃ ποδίς 
Ῥαδεπιυς,{εά ὰ Ὠῆς Ίπι- 
Σηοτια]ρᾳς πῃετο ἆσπο 
βεεῖίρίπιας. Οφιετᾶπι 
εὖπι τοεάίτει Ἠιετοηίς 
Ἰαπάες , ἴρετο πιε Ἶος 
επεοπῇο π/ Ε1ἱ εχττα τξ. 
ΒΙΠΗ]. ρτατες πιετίταπα 
εἷας ἁῑάχατεπῃ: Ιπιὸ εᾶ 
αυο(αἰς{πεο Ρτσό]ςαα- 
ἆο αππαἷος ςατπα]ηῖς εχ- 
εε[Πεπῖα Ἰοησὲ {πρεια- 
εαζαπ].Αεσας γεῖπαπι τὶς 
Ἡ]ε Ρετεππεπι ΕαΠείτα- 
ἔεπα,δς Ρετρετπαπη Ῥοπο- 
Σππι ροΠεῄποπεπι «ὅ{ε - 

΄ 3 ο» 

σαι βροτέαις αρεταῖ». 
κ Δ Ν Δ 

Χ) σοφο!» Χ) χερσ βια- 
΄ 3 »/ 2 

ποὺ περίγλωοσά τ ἔφωω.αὖδεα δι 
γω κου 

Ίγησαι μδνογῶν» ἐλ οὐνῆσαι ϱὐρομῶνο ἔλπομα, 
΄ 3. 3 « 3 

μὴ χαλκρπάίρφον ἄκουρ εσεί τ΄ 
αλώ- 

γος βαλεη ἔξω παλάµα δονέων, 
Ἁ οᾱ «7 3 ΄ ο 9 

µακεᾳ Ὁ ῥίψαις ἀμεύσαὃ α)- 
΄ 

Ποῖςο 
” ΄ 5/ 

εἰ }ὸ ὁ πᾶς χθόνος ὃλ- 
βον κὃρ ἔπω καὶ κπιαίω φόσι 

-- 
’ ” 9 9. 

«νάνοι, καμκώτω) αἲ «ππλα- 

συ παράορᾳ. 

219 
πήμα ο/η 14072 41ῤ1η: 
γήσασ/ύμε, ν ΡΥΠάεησες, 
ὁ πιαμέύμ» ογσεςν ὔ' {1η 
εαν εχηρή Πά[ΟΗΓΗΥ. 
ΤΗ 74 ζΜΣΕΠΕ ερο Ἠ]μηι 
ΙάΑ7ε εξης» Ίρεγα 
14ο ἁγέα εµ(ῥρί{ε 1π/μηη 
μή ἔᾳμφβαμς εχέγᾳ ϱΡ7- 

ζ1ε. {πάσα ης 

γῤγαμΣεῄη: [εά νύ]ργορμ/ 
οἰπεμίας Γπεγο, ρενα- 
24147470 αάμεγ/αγ 1ος. Τε] 
πι εμί νΠΙΕΣ/17Η γΣ- 
πρ Γεὔείζσέεν ϱήἱήεης, 
έᾳ  αΣΙάγ/ΗΠ ἆρηῃ- 

2701617 ἀέγ]σαν, ζάῥογμήὴ γετὸ οὐ μίσηεη” Ργαῥεαγ., 
νο σε. : ο : 5 {π]οπί τταάετε Ρρο/Ἡτ. ου αμωεεῖαίη τοπυροσῖς Ιοπσϊαφαίτατε σταπΏππαπα πιοτδηπι ουμπὶ Ρ 

ὦς Θεῶν Α.Ε αείοπεπα τεάἁἲε ες αῦ Αροῄπε ρειαε,νττεβίοπεπι 1Παπι γἱτῖς 
{οτεῖοις πωμπίατ.Ω μα πἰπητᾶ ἆπαϊπο ππωπετε ντεμζαπι οπιΏς 6εΏµς αεαἰρίμης 
σηοττα]ε», Απτεα {επεεητία,συα 1 Ἡοπιετίσα τείροπάςξ. 

τες ες Άλλῳ ὃν }ὸ ἔδωκε Θεὸς πολεμία ἔφα. ἃ 

Άλλῳ ὀρχής αρ, ἑτέρῳ μθάρίω ἀθιο[όα, ες 

Άλλῳ αἲ ἐν εδεοπ ππβεῖ Υόο ἐυρυόπα Ζει 
Ἐθλόν. 

υπάεαρυά εαπάσπι πυσῖηϊα 

Ἡ ᾗ 4) Φάεσός µοι Αρης τ΄ ἐδοσαν }ὃὶ Ανω» 
Καὶ ῥηξίωοεκίω. : : 

Ἑε (αΙπια ση” Ώγταπο ἵη Τοιξ εἴ Ροξεα ποβτο «δίεβεῖχε γιάεεης, απ Ίξα «αΠ1Ε. 
: , ω αι ο, ς , 

Ἄυτιχα, χαλκλας ῥὲ ὑδειομδν Ἐφαισοιου 

Τευχιςιὸ ἅἲ Άθηος, Ἐπακτῆραι Ὁ χετωνης - 
2 , - σι 2/ 

Ἀρπέμιδος,Φοίβε 3) λύρης εὔ εἰοότας οἱοις 
ων 

Εκ ὃ Διὸς βασιλ/ες. 

εεερταπι ἕετε Εοτκιάίπεπα Ὑ]γβες: . 

Ῥιπάατας απἴεπα ρεςεἴριας επµτηστας νίτεμεες, Φαριεπείαη, Εοσηεμάππέπι» Ἐ]ο- 
Οπεπεῖαπι.ϱ-ἀ.ὄν Θεῶν 1 πῶς αλθρωπόγαις αβεταὺς πᾶσαι μή χαγοὶ φωεουώσαι, εἴτε σοφοί εἷ- προ ενος καν σά ος αν εεωρεἴτε λόγιοι, : ; : ο .- 

ἄνδρα ο) Έ)ω.οἷς ἀεε]οταπόα Ὠας. ω 3 ὙἹέρωνα «θοδυμούμλνος ἐγκωμιάσαέ » «Κεν 
κατ αξίαν ἀθυωεη ἐλπίζω.ΟπΊδις νοτΏῖς Ἠιῆς επςοπλίο Βάσπι {αοἶτἀ ισα πμ] ρτο-' 
τες Ἠτεγοπίς πιεσίεηπη ὰ {ς ἀπ Ίτὶ ΡοἱΠεεεμτ. 940 4μῖεπι Πλοτε αλλλρεικῶς 
1οᾳ ίσης αε {ης εατπαϊπίΌις,γέ Ίαπι απεὸ οσσπττῖξ. ολα 

: ) χαλκοπάραογ.Ἠγρειβατοτ οὐ/ζπτοπα τεάκἲς {επεεπείαπι, αμαπα Πο μι. 
σας «οΏΏσιες. 0 ὡσεί τε γαλκοπαθαογ»ὃκς. Ἡ ΟΧ χαλκοπάραος εΒ ροέτ.Ώου.δξ Αεο]. 
ΕΙΟ «οπΏμη. ροξς. χαλκοπάρηος,ἶας γετὸ Ατεϊοὺ Εαξτα ἃ οσα ο --- 

1 



2690 Ῥτ Ν Ὁ Ἁ ΡΕ 
τατο εἰ ἵπ Λ γε Π βασιλῆςλε. αΠάαιιε 1ά 6επι. Ἐε Λίπς πιμξαζο φίη α ἄπα «1. 
{ετίριο Ώος.8ς Λεο].Φείτητ χαλκοπάραος α.ἀ. χαλκάς παρειαῖ ἔλωγ, Ερίεμειοι τεῄ, 

πι] απά βαπίβελης» α μάπα «τε γαίπαπε πιαπίτασ., ΟμΗρίς αυτεαι ἅτεα γαῖ 

Εειτεα,βεπαίπας εἰΕ5 Πίπς ἱπάς βεπατατα πβατ Ρίετωπαιο ἠαῦος, 
ἄξω ἀλώνο, Ἠος εἰξ εκ{γω Τεῖη. πελάµᾳ Ώοτ,ρίο παλάμη, ῥνίοκς Ραττίς.Αος,τ. 

Αεο[.ρτο ὤψας, 
ἀμεύσαοτ αἰήος.Ἠ ος οἳἳ παρελςῶώ τέν ἐλαγπες ας ρτο]πὰε γκῆσαε. ( ἶπι θὐέθπι αἆ- 

τογίατῖαπι Πα Ὀαθτῖε ΒαοεὮγ Πάεπὰ {π Ρηπής» αἆ Ἠμης τείρίοετε γἱάεευς. Ῥουὸ. 

ὠμεύομαι γετριπι εβ ροξε. αὐοά Πρη(βταϊ παεέρχοµαι, γικὼ. Ἐτ πας {μάϊςε ἀεάιςῖ- 

τής αὉ ἀωήβομα, αιοἀ αΠαιαπάο Πρηί και {7άη/έο» Υτ 1Ώ ας Ἡοπιετῖςα ΡΏσαβ,, 
ἀμείψε) Ίρχος ὀδδγσωγ. ΟΦτετα» εἰγπιο]ορῖα», νεροῖε Βιεί]ες οπήστο. 
εἰῥ.Ηος εβ εἴδε ὁ πῶς χεύγος ὃ ὀυδαιμουίων καὶ ὃ σλὂτον εἲς ὀυδεῖαν ἀγάρι. Ἑερεεῖτα 

Ρτεσᾶτίο αμα Ῥοποταπι ἁμταποπεπι» δὲ πια]οτια ου ΗπίοΠεπι Ειετοπί Ρτες1- 
τής, Αάάῑς επίπι καµάτων ὀπίλασι πιράορ;.Ου/διις νἰάετιτ τείρίεετε αἆ ποτ μη 
απο Ηίετοπ.]αροταείαξ. Αἱξ επῖπι απίποτε θεΠο[. αΏευδϊ Αποτείεςῖη «σε- 
Ίοοτματερ. (σεἶοπεπι Ηιετοπίς Καϊτεπι Ώγάτορε ἱαὈοταβς, οὗ εήπιαιε ἑ ν- 
μἱς εχεε(μῇε: Ἠίετοπεπα απτεπα ἵπ 9ΥΓΔςµίαΠοτιπι τερ. ἁγίασῖα πια]ὲ Παβιμε,. 
ἐίλασι. Ώοτ. Ρο ΟΠΙΙ, ἀπύλησις Ἡ. 8. λήδη, ἀπιλησρεοσεων, οὐ1410.. 

παράφβασις, 

Ξαπὸ ἵπ πιεπιοτίαπα ΕαοΙ]ὰ 
πεποεατεε» αὐαίες ΡΏσηας 
ασὰπι ρᾳπεητί , Εοτίφπε 
Ἀπίτης 1η δε]ής {αι Ἡπυεηε, 
απαπάἆο ἁῑπίπα ορε αάῑατας΄ 
οιεπίατη τεσηπτη εἰ; αἆε- 
Ρτυς,αυαίε Οσεοταπι πυ]- 
ως οδείπες, αμόάαυς εἶης 
ἁμαϊτίας πιασπ]Ώεεπεῖα ἁ- - 
σπ]τατῖς εχοτηατ.Τ ππωτεπη- 
Ροεῖς απτεῖη (παπι ἐπ π]]- 
Ὡαπορτοξεέτας εβιαστοτα- 
Όατ φπεπιαἁπιοάυτα ΡΕΙ]ο- 
Έετες οππΠῃ αἆ εχρεά]ῖο- 
πει Τ{οιδβαπα εξ Ρετιτα- 
ἅις: εἶσας πεςςΏσατε αἆα- 
ας , ταπαΏατῃ απἠςο αᾱ- 
Ρἰαπάης εβ πιασσης. ο πῖ- 
ἀαπι νἷς, Ρπτα: Απασί]αης 
αἲϊ α]ηῖς εἷας ἃ- Ῥε]ο 1η 
Έσετος Ἰτα]ος Ρρατετο εῇ 
ἀετεττῖτης. : Ὀϊςσπε 2πτεπα 
Ῥ]αίοξετεα εἶπα γ]εετε γεχατετατ 1ω Γεπιωο, ἴπὰε αἁ Ττοίρωμτη Ὀε]ίαπι αἆ 
ου πα πεβεσήνἁπεσσως 

3 ι 

α)Τορ. αῶλ. β.- 

Ἴκο αὖ άσε σας 

ὀν πολέκρισι κά 
πλάμοι. ὀυχα. ο 
}αδήχ᾿ ἐυείσκογτο Θεῶν παλάµαις 
πμω 

οἷαν ἅτις Ἑλλανων Φρέπει, 
πλέτν σεφαλωμ ἀγέρωλον. γωὸ γε 

μον 
πα) Φιλοπτήτωο ὄχι ἐφὲ- 

πε 
βατεύν 2 σε) αλ. ο)όγκα ο 
ΦΙλοΥ 

καὶ τις ἐῶγ ωεγιλά- 

νῶρ.ἔσανε, φοντὶ ὃ Λαμνοος ἕλ- 
κει σειρόρΆνον, αεταλλάσ-- 
σσιπας ἐλςεν 

Ξ Ξ 

ἐπαεβίςαΣΗγο: νομήβε 

μετάφεαση». 

ον 2ὸ 14 ή1ρ/ΟΥΙάΗ7Ε-- 

Φ001γες» ἀμαίεσίη δεί- 

6 ρήση τοπ 
απΗ10 {1 ΜΗΝΕΓΗΣ4ΜΑ7 

4ο παά: {111 ὈεοΗΠή΄ 

{4 Χ{ῥ ῥοΠο7ΕΠΗ ΦΗ7 

{ει μη 674ἴ67ΗΊΗ: 

4 εεετρίέ μία. 

ὠΩ{οπαπιεΗΗ/Σ {Ρεν 

ῥη. Νηπε ΡΡΗρᾶέγά 

Ί12ΥεΠΣ /εὐμεῖην 1η 1181- 

ο ου 
ες πεεβίτατε τμ 

αππίεο εἰ αλ 

σι] εγάΣ ωάσηα ] 007 

24411 ϱΥεά 5 ῥ]αη 

ἄμσο εᾗ. ΑΜΣ ΑΗΓΕΥΙ ΕΚ [6/μμο εὖπε νέεετε νεν ασε ή” 

παπι Αἱςἴε,, 

τα ερ] . Ἡ . τας ο ο ελ ο ο τς 

16). Α Εοτῶκυκμης Ὀεἰέσα Ἰαμάας Ητεγοπξ,σα! ρτο θἱςπ]ίά τεβπο οδήπξόα 

ο θς 

μα ὰὰ 



Ῥὸα τηιοσς ο ΡΕ τ. 26ι 
εοτετετ {ε ρεβῖτ,ᾳ.ἆ κα) τάχα ἂν τε ες ὀρόμοιον ἀγάροι ὁποίας ο, τοῖς πολέμοίς τῇ ἔαυ- 
μὸ ἑσομογ”ηκῇ ψυχ) μιάγας ὑσέμευε» όποτε σίω Σμεαλικίω πυραργίδα ἑκπήσωτο σιω Θεῶς» 

ὁπείαν όφος Ἡ ἄλλων Ἑλλίώων δρέπεται, ὃ πλέτε ὅσα εεφαλωμα Ἠμιου. Ῥαϊαι αυτεπα 
9εΠο]. ταξίοπεπα πὲς παδετή ἀθβιάίοτηα αμα ἵπεες (σε]οπειτ ὃς ΗΙετοπεπα ᾖα- 
τες ρτο τγταπηίάε ἑπεετοςβετιηῖ. : : λα 
άσει.}οτ.ΡζΟ μνήσεκγ.Τεξ τλάµο ρτο τλλμοι,δς νχά ρτο νυχθ.Πεξ ης Ρτο: 

ἆδί, πμαθρτο πωίω.Ελλαίργ-ρτο Ελλώωνβοττὸ Ξεβο]. εαάιε Ῥιπάατιπι {πο πίο-- 
Σε πμέω ἀϊεετε Ρτο βαώλειαν, Ἐτ απὔπι αἀάῑς αν έπε; Ἠϊετοπίς τεξηατα Οταςῖς 
8ἱ1]5 απτεροπ1ε. κε” εν ο σβς : 
γω γε μα). Ίαις 8Ό ἐπεπιρ]ο. α.ᾱ. οπὶ ὃ οἩ παντος» Φιλοχτήτά. ῥόπον ἐερατεύδης 

Ἠτετοι απτεπι Ῥτορτες υτίης ἁβιεμίτατεπι ἐκ γεΒίςυ]ο ἀἰπαίεαπς , αἀπετία-- 
τος Ρτο(Ηραιήε. . --- : τὰ. τες µνας 

συ ἕ αλώκα. ος εἲ ὃσ αλώνπε δὲτέ ὠρρηφάνος» ἄυτον οπως φίλο} ὀκολάκευσε:- 

Ἱππιής αυτεπι τεβς 5ε]ο]. Απακήκυπι Ἐλερίποζυπι τέρεπα» αμεσα Τ.οστος; 
Στα]ος. ορρτίπιετε Ῥε]]ο Ραταηεεπι» πἠπὶς Ηίετοῃ 40 Ώος εαρτο ἀεεοσσηῖε. 
ΑΠ] πος ἂε ΤΠετοπε ἱπτε[σαπε, ααΙ απαπιής Ροξεης εβει, ΗΙετοπί εαίπεῃ 
Ραπάεδαειτ. Ῥοττὸ αἰάγκᾳ Ώου. ΡΙΟ ανάγκη. εαλώωρ, Ὦος. δε Ροξε. Ρτο µε- 
Ἰαλίώωρ.ἔσονον {παϊε τπεταρλοείεὲ ἃ εοπίθµ6 {ει Παρί, αὐά-εετεῖ εληόρτατς-- 
ἨιἨ]εεης,αμε αἀπίαπτες, αβίταπε. 

ρωτὶ ὃ. Ώοτ. Ρτο «ΟΠΠ φας, Πστείτο ἵπ ῬΕ1οξξετα Βἱβοτίατα :. 1η ασια. 
εαπεὺπι εα εεεηρίς, σπα: αἆ εοπαραταοπεπα ἐπ τή εαπα ἔασίυητ, Ψε ερίπι Ρ]].- 
1οζχετες ν]ςετε παα]ὲ αβοξεις, ῆς ΕΠετοι ἁγ[ατία ἷη πηἠἹείατα Ρτοίσξτας εἴ: ὃς 
Ὑτ Η]ε νίοῖε, Πς δε Ηὲς. «οπ/αἱεπά δορᾳοεῖες ἃτ Ἑμηριά, οτί παπς Βάξοτίαπα. 
αταόνασιτ {πιςὸ, ο. ος 

Δαμνόσο ὮοΓ.ΡτΟ Λημνόδεν ος εβ ἅπο λήμωά: μεταλλάοσγτας Οειπαίπαίο σ. ὃς 
Ἔος Ρτο µεταλλήσοντα, Ώος εξὲ ὀπιζητήσοντα», Μεταρβοτα {απιρτα αἲ ς ααὶ πιετα]-. 
19 απατυπτ. ο Λαμνόδο {αβρ]εἶνα ἀνὶ ἀπάξωσν ΥΣ εωῖη αὐάμεεγεης, νε] Ἱ]]μά {ι-- 
πας ΡΙΟ Δημόδ ρεταητβρτοίΐη, νε Ίη ποῄέτα ραταρβταῇ, Ῥοιτὸ µεπαλλάοσοιτας γἱ-- 
δῑοςὲ ἱερίεης Ρτο μεταλλάσοοςῬετ σ. Πππρ]εσ, 

δώ. η 
: ν σαρέφεωσς, ἔσωδ, κὠλ. µε. ῥεπόφρασς.. 

τς σε Σερ σρος Ὢ . ο Ας ΄ .. τς Ἐετοξς ἀτπῖηα Η[ηπι Ῥα2ῃ- ῥεωα,αὐπθέςρΤο)- Έτος Ὠῇς εὔηρΣ-- 
4ἲς Εὔπτο Πηᾶρπετη {ασῖετα- κο τούτω απήος ο ωσο ϱωτΕ τί απ Ττοῖαπι, τΏί εταῖ ο πλέον κος εν αι 
Ῥτίατηϊ τεσῖα , {αρηετεής, δε ο Πθεαμοο πόλῳ πὲς- ο τοι Οταεοταπι ἄπτητηεας Ίπδο- σε» Τελεύσασεγ τε πόγες Δαγα-- 21 γ7 ΕΤΗ εΠΕΣΣ47 5 6’ μ 
αἷοίε ομβάἸοπΙ Άπειηῃ ἄππρο- ον 214111: ἑαόογες ΟΥ ε12211-- 
ας ο εδιρος. τα αθεγέῖ μρ χεωτὶ βαΐνων» 11119. σετ εὔχρογθ. 
ΣΕ ται 3 / Ὀ . 7, 
στου ον ος σας ἄλλα μοιρίφιον ζω. {ποεάελσο/ή Γαέα[ε εγΑ/. ιν 1 Ῥ . 1ᾳ. β ες Ξ 9 ο ε τρ ο Ἠετευ]ς Ἱλδεραε ; Οταςϊ]- ὅτω ὃ Ἱέρων, Θεός οβρωτής ὁ4ε αρ - εως Έππι εαρετεητ. Ωπεπιαάπιο- σέλορ- ο ρορον βαζω {ε {έὔμεηες 

ο σος Εκ τη 



φον ᾱ- 
ἆππι απτει Ῥ]]οέχεῖς Όε ας 
Ετ τεεπρεταπάα βαπτατί5 αἩ- 
ελος; βς εείαπι γεἰία νε ἁῑπ]-- 

πο Ῥεπεβείο Πβετατας πιοτδο 

Ἠίετοα , γοτοτατη οπιίζ Ώας 

«οππρος {π ροΏκταπι. (ᾱ- 
τοτὰπι ὃ παυ{α οὈίεαυεσε πΙ- 

Ἠ1 Ππδεπα , ντ αραἆ ΏΙποπιο- 
ΏσίΏ ἁεςαητες Ὦος εποοπαί σπα 
οἷοά ρατΏ Ἠιοτοπί Ρο επζ- 
τυ[ῇς εεστατηήπῖς ρτεπηῖο εὔτε- 
πο. ου επίπῃ 1ά Η[ πιο]ε- 
Βυπιέοτερητο. απβπάοφμ1- 
άεπι {πσεριο ἀῑῑο ἆεβετ ε[ε 
ἀπσπηάα ρατεῖς γιέτοτῖα. Ῥο- 
βεα ετἶαπι ὃ τωπία εἰάσπα ὮΙ- 
Ῥοπιεπί Οαϊαπες ἀππαπὭτατα, 
Αείησα; εοσποπήπαϊᾶ τες 
στατά Ἀγπιπαπι εχεορΙτεπΏΝς: 

ΡΙΝΌΑ ΕΙ 
κ 

3. θσερπογτα 2ςύον 
ὧν 

” ΄ 

έραται κρὸν σιδοις. 
Μοΐσα και παρ Δεμομδρεί κέ- 

λα ήσαε 
3, ΄ .] ’ 

πείβεὸ μοι ποβα πιθειπ- 
σπογ, 

’ 3 .) Ε] ι. 

Ἄθιμα δι ἵἕκ ἀλλοπτείο) 

γι 
ι] 

χάφοθία πατέρος, 
ὁ-] ” 3 3”, 

αγ ἔπετ Άστια βασ- 

λε 

φίλιον Σξεύρωμὸρ ὗ - 
μη. 

Ξ9ΗΡΟΥ , ΕΟΥΗΝΕ οηε 
ορέαε ᾖ[εη/γαγεἸη ο)- 
Ρο7ζµ ΡΗΤΗ 2ΥΙύπρης. Μη 
ΓΩ αβμά Ώίποπιρ. 
πε αά εαπεπήκη μή. 
ρ οὔ/ξμεγε τα - 
μη οφ αάγίσάτμηι. 
ση επ Ώοη κ- 
Πρημη ἃὰ Πο γὰρ. 
ια ρα, Αφείμης 
Ροδΐεα Αεσης γεσίσγα- 
Σ112 ἐκεοσΙΕΠΗΡ ᾖγηι-. 
ΤΗ 

ἄρωας, Οοὗφτεπε Άσε ειπα Γαροσϊοτίρυς, Εατϊσατὶ Οταςἱ ἁππτητηα οὐβάίοπε, ἃσ 
αῦ Ἠείεπο νατε πιοπΊε ποη ΠΠε {ασηεῖς Ἠετεμ]ι σαίταπα Ττοῖαπι τε]]- 
άυπι 1π Σεπιπο ῬΡΠ]οξᾶετεα αἀάμςϊ εὐταηΏϊ Ῥεπες ο πετ ἴ]]α εταητ, Δά 
ἐρίασι αυτεπι παετιατ Ὑγῆεπα, αιἱ Ιρίαπι ποι αρειτὸ αἀοτίειτ » {ρά 
Ρεί {ΠΙροσπατάπα ΝΜεορτοίεσμπι. Δε 
Ρβοξεα πτε]Ηρῖς, 

ας 1 γΙάεητις ΠΠ εΠε Ίετοςς απος 

΄ 3 ; Γ . “”» . . 

ΤΤειάοίο 19Ἠ. Ρτο Πειαμν. Ῥηαπιὶ ντος πεειερασικῶς εβ Ττοῖα, ντ ἵπᾗος Ἠο- 
απετὶ νετία, 

ο 9 0 ΄ ΄ 3’ ο τῷ κε πχ ἠμύσειε πόλις ΤΠειάμειο ααχτος. ε 
- 2 ΄ Ξ , . ας ὰ Ἔαρσεν πεβ]-αιρτη. ΡΙΟ ἔπερσεν, δι τελεύτασογ ΡΓΟ ἐτελεύτησον, Ῥλἱοόχετες αεπα Ρᾳ-. 

τίὀετα οςεἶα[ς. 

-- 

Σ ος 3ς /- «πω ο 3 ) 9 ος 
ο221γεε. Ἠος εβ αρρὼςσῳ δν σωμα βαδίζων, η ἔπεσρωτο ἔτως,Νεπαιρε εγας ἵα {αεΐςν 

ντ Ηετου]ας {αίτια εχεἰάιο Ττοῖαπο ἱπτετεβρης. Οο ΓΡΟΓΕ αμζεπα Πε {εταρες 

Ἰημαάο, Ὁ μάπα απ. επήπᾳ ἃ Μασμασπε {απατυτΏ Εαΐε νἶεας, εἰαιάμς ππαπβε 
ῬμΗούχετες: γε ςο]ῆσί ροίεβ εκ Τιπιοε]ϊς (οπιὶςϊ γετία,ααῖ αρπά Αιπεπαυτα 
1εσίτης, 

΄ ο Χωλος τις δρυ » τὸν Φιλοκτήτέω ὅκα. : ος 3 « - ς ὅτω οἳ'. ΏΈτεσατις Ηιετοπί Εα]σεπι παοτΏῖ οκ εΠῃ ἓ 
Ῥ]ῃι]ὀᾶχεῖες. α- ἆ, ἔτως ὧν Ἀ) τῷ Ἱέωνε» ὣς τῷ Φιλοατήτη 

τοιεῖς τοῦ μᾶλλούτα χξόγογ» ὢν ὀπιδυμεῖ περέχων ἐωχέρειαν, Ν 9εᾖο].ΡΏΗοέξετεπ Αρο [πεί οτασι]! πποπίτα Ίοευαι Ὥσπῃ εχείσρατα γ]εειῖς εαἴπε ρυττίάα, εἰάΐίσπε αθ]μ αἴαπι ὰ ΟΡήταπε αεεερετατ Αείεπ]αρίις πήρετα[ς 

ααίεπι εοπ/εαμσης ο 

ὁ Θεὸς ὀεβωτὴρ ὀγείαις Ὢρε- 

αττας αΗτεπῃ οκ Ώ1οβγά9 
οδάοτπια1{ε, δὲ Μαεβᾶο- 

εἶοπε γίπο Εαέϊα» πειρααι 

» ἃτ µας ππεάε]α Πετοξπι Ἡ- 
Ίππα {απήταςι τεβηταΠε. 5εὰ α[ίο πιεάϊέαππεπτο {ῶπαίμπα ἀῑςῖε ςοροε]ες 11 
Ῥμι]οξχειε, Ῥαιήαπίας ἵη Ἀγσαβϊαῖς, ΡΗ1{οβταξης 1 ἱπιασίπῖρυς, Ρ1ἔεγ5 μδ..2, 

πήπήταπα τηρσίσα » αια]ί εβ Ροίμ Ατπιεπα: γε] το θ]ὰς τεττα 1ιοηπίᾶ2 ὃξ 



ΡΥΤΗΙΟΣΗ: ΟΡΕΙ ο6ν 
{ρμταρίάε, το « 

Μ οἶσι. ΦΕΙΠΙΟΠΕΠΙ αὈτυπηρίε {1δ1εὸ Ρεταροίιορπεῃ αἆ Μ α{απι,οπσπι Ίου- 
τατυτ αἆ ςαπεπάυπι αριἀ ΏΙποπιεπεπ) ΠΗηπα Ἠ[ετοηϊς, τις ὮὈίποπηαεπες Ες 
Ἠ]ετοηίς πἩις ες Πἷια Ἰδίεοε]ας οετοειήοηί, νε ΡΕ χο δε ΤίπιΦο Ρίαςεε. Ἱδαπη 
ες Απασσί αα. δε Τδετοπίς οοπ/οῦτίηα, απ απῃ Ρτίπιᾶπι γχοτετα ἁμσίε, πμ]- 
1ος {Ηεερίε Ἡδεχος. Ὦήποππεπες εεῖαπῃ εῇ αρρείίαεις Ἠπετοπῖς Ῥαΐετ. σείδιο 
1οΗ,ΡΣΟ πείδου. πονα ΤοΣ. ΡεΟ πουίω Ώος εβ αὐτέκτιση » ῥχαΡΗΠΗ: νε δε Ἱειπ, 
Οὰε Ρτίπια ἠσυχίαί χαμιώτων μεγάλων σονα) ἀῑκ]ε, 

αάρμα «' Ῥα πιο εἩτ αρμάἀ ΓΊβοππεπεπι νε]τε Ἠ]ετοπίς ραττῖς νὶδεοείαπι απ. 
χε: αποβίαπα Εμις Ίπσεπυμς, 

Ὁ 

οιἰάεπι τεβε 9Υπεβο 
Τέχνοις αἰδεσιρον καύγήµια σος ἔπομγος, 

Ῥοττὸ ραισῖς Ῥοπί γ]αῖἥτπα εξ ΕΠ] γίτειεε Ἰαεαεί. Ναπινε οὔξα ανθρώπων ὁν 
σπμὸς πας ἀντῶν: Ἡς ὃτ τέκνων αῤετὴ δδέα σωτέρωχ, Ῥτοία ΓεπεεηΏ]απι Ἠαιις Ίτα τος 
«ἶᾳ5.έ γαρ ἀλλοφεία ῥόογ τῷ παιον καὶ οὐ σαῇ ος γίκΗ. 
αγ ἔπιτ.Ροϊίφιαπι ροξτα Ιαμάαιῖε ΗΙετοπεπι α ἐντεχνία, δε Πτι Ώήποπις- 

πεπα ἃ Πηάϊο ΤΠ Ραΐτεπη: οἆ αἶχας εἰίάεπα Ὦ ἱποπιεῃῖς ἰοιιάςς ἄστεάϊσητ: απεπι 
Άεεπε τεσεπι αρρεΗαῖ: παπι Η]απι ἃ {ε οοπὤταπα Η]ετο ἀεάϊτ βίο αζπήπιίταη-. 
ἁαπιιεήπιαιε ἀπεεπι Αεεηᾶοτιπα ςοπβἠτυής. 

σαράφρασις, 

επὶ αυϊάεπι ραξες Ἠῄετο ντοξ 
ἆἨατι ἁταῖρα Πδετιατεάοπατᾶ, 
ὃς Γαεοπῖεῖς Ἱερ-δας Ιπβίτι- 
Σατη τχαάτάτε, οἱ]οσατῖς ἴΏ εβ: 
Θεἶοίς ΜεσατεπίΡης, δε 5}- 
ταευῄ]ς, απ Ὀοσίεπβ ση: ς- 
χαητ εο]οπῖ. Χεαπε επῖαι-ᾱ- 
απο αωβήταςπός τείρυδ. τὰ- 
τἴοηετα {εσσὶ ροτυζετ:εὗπι 
α0 ῬαπιρΏγἩ ἃί Ἠειες]τεα- 
αυ ροΒετ. Γαεοπῖςα τε- 
σιοπῖς 1πεο]ς Ποτῖερίες , 1π 
Πατοεῖς αὉ Αεσίτηῖο ῬαππρἉγ- 
1 Ραττε Ἱεσισας Ῥεσπιβηςτε 
τεμπτ. Ότας ξοττηπατί ΕΙ 
ἠοπῆπες ες Ρ]πάο αἆ Ῥε]ο 
Ῥοππείατη ὃς 1 αεοπ]ᾶ οξεἩ- 
Ῥαπάαπι ρτοξεξε αττη]εσνης, 
ἀδίαἃς Ἡαβίταητες οῬ/ε1 πατᾶτ: 
τσδιοιοίς Πτοτατη, ΕΙ εχΑπιΥ- 
εἷῖς πατα[ι {οἱο {εάες ἵπ ντεῖ- 
Ὥππα Άσσος τταπβπ]ετεης, 
εεἰεὈ ετσίπωῖ ψ]ς]ηὶ επαίεταπε, 
ἑζατπιοτηπα σ]οτίᾳ βοσΠετΗΏς.. 

φ- 

«Ροφὴ. ὁ. κῶλ. {β, 

τῷ πολη Κείγαν Φεοδριᾶ- 

πῳ σιὀ ἐλευσεεία, 

Ύλλέσος σα Όμιας Ἱέρων 
«ὖ γόµοις ἔκποσε Φέλονπ ὃ 

Τ[αμφύλε» 

καὶ αν Ἡρακλειδαῦ ἔκρρ- 
7ου» 

ἀἴετῃῖς σαιάεῖ {αςςεβίριης. ες ἱπιπιεττὸ, 6. 5 ο λος 

μετάφραση. 

εα) γδεῖη 1]]α ο/η ἰ-- 
4111 [ή ρχᾳ Πῥεγεα-- 
26 Ώσγεεα ἐιόγα 1) [ες]-. 
ὤμ Ἠϊεγο «ομήή1ς. 
Ῥοζμη σι Ῥρ-- 
ΦΕ111 5 ασᾳαε ογίη- 
Ἠετμα μαχη) Ρο ἑργῖ, 

ολέαςἍσο Ταὐγέτεγαίουτες, Γὀ Ρε ὔρίσῇς Ταγσεί ο. 
εἰ δει τεὺμοῖσν ὦ Αγι- 
ον µίς 
Δωειῇς, ο οἳ Αμνκλαι ἔλ- 

ξιο 

ΤΠιγε[θεν ὀργέρβνοι, 
λευχοπωλων Τωυδχειδῶν βα- 

Βνοὸ- 
έξω είτε ὧν αλέος 

θησεγ σὐχμᾶςι. 

ῥαδιέσἍγεν (παρε 'λά-- 
Άεγε {η [είδη Αεσ:7ηῇ 
Φοσ]εη/οε. ΟΔΣΙΕΗΟΣ 
447602”. ΑΊμγε]ας Ίογή-- 
24 εκ Ῥίμήο ῥῥογα- 
εηγές αἰδῦ ορμή 1ήῇ- 
4 οησίωη; Τ}άσγΙάσΤΗΑ. 
εε[εδεγ}1241 11 ζ10- 
σης βαδα φἰοία ᾖο- 

7411. 



: ΡΙΝΏΌΑ ΕΙ 
ος εΏ ᾧπνξ τω ζοπωίω ἀθαν σας ὃ Αιτιζυ µετονοµάσας, τῷ. τον 

Δεμοιόρε Φον ἔδωκει ὦνγόμοις ὃὶ Δωβίδοε δκαμοσιόνς, σὺ δείς ἐλευρεεία. ο ανα 

ἄατ Αεϊπες ταρυῦὈ. {πβημείοποπι» ὰ Πδειτατο ὃς 1ωΠτία: νε Ρορ]ηπη 1]. 

Ίμπι Τ,ασοπίεο πιοῖς ἤδεταπα », Ῥοηίία δε Ἱερῖοις υτεητέπι οζεπάατ Ρο. 

πο αἁπιιπα στα : Παιάάοπα πυ]]α τοί[ραΌ σα Ριαἑαπείοτί Ρομία ἔοτπια 

πετ. 
οωδµάτῳ. Ώος, ΡΙΟ Σεοδμήτῳ. Ὑοχ ξας Ίαπι οεευτής 04,6. Οἴγπιρ, 

σύΎµας Ὦοἵ. ΡΙΟ ούὃµης. Μειαρλοσιοὸ {απάτας σέθ {γα Πιπάρτα ἐταπῄεῖο, : 

πε ὰ ροπάεήίρις. ἸΝίαπα γε αρυάἀ πιοιεαίοτες Ἁυίχα ραῖς {ω βατετα αἱ Ρροπάις 

Έβτατας τ ἄε αρμὰ Ἱιάισες ποια Ἰαβήπα (μπε Ίεσες. Ἐς εὖπι σύδμν ἀἷ- 

εατης εεῖαπι Εαπίου]ης 11ε απεπι παἰΏ]ο Υοὶ αἰταππεητο Ἱπδηηε ἑαῦτί αἆ Ἡ, 

πδαπι τεᾶαπι ἀμεεπάβαα» Εήῃς αµοσµε πιεταβίοταπα ἆμεετε Ροίΐπηα» αά ]ε- 

στη τπ ρο[εία νίμση, 

Ὁ λλ[δε, ος εξ Δορίδη: αὓ Ἡγίίο Ὦοήεπᾶιπι εεἰερετίπιο: αιϊ Ππῖ- 

εἰπής Ἰεα]ία ἱποσίίς Ώοήεπβῦυς Ιπιρετουής, Ψετὺὴτα οοππυἶΗ Ἱερες Ηγ{]- 

ἆἳς, Ἐγευτρ! Εαηάίοπες αρρε]ίαπτ. Ἠῖς επίπι Πιὶς αὉ Ἠειεμίε νβάεςίπηι5, 

νε τοῖοτε Έρλοτης. Ἠίετο γετὸ (Οεἶοος» Μερατεπίες, 4ο 9ΥΣειβῖος, ααά 

σοῃεῄῖς εταπὶ Ὠοπ]εί » 1π Αετῆα οἱ]οεαιήε : αταε 14 εοἶνδτες {ΕεἴΠ1Ο: 

εἶπι Ὀοτσίεπίες Βιετῖής Αετησὶ , εἶίαιε Ίεσες Ἰ.αεοπῖςᾶς ἀεάεῖε Πιε- 

το. Ῥοττὸ Ἠγίίως ὰ απο Ώοτίςὰ τερίο ἀῑέτα ει Ην], Εὐε απτβοίε 

σμίάα, Ηετεμᾗς Εις ες Μεῄκα Δερεῖ Πιιϊπίς Π]ια. ἔκτοσε σεπαῖῃ. σ.ΡΙΟ 

264 
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πο πολ. 

ἔκτισε. 
φέλονπ. Ώος- Ρτο Φέλεσ. Ἠος ε[ε, βέλη 3 ο ἀπὸ Παμούκε Ἑρακλέες ὄπορρην 

ΓΔωριεῖς, » οἱ παρα ταῖς ὄχδαις ϐὃ Ταὐγέτα ϱΆῤογτες» ἐμωδψευ τοῖς Αιώκ όμοις. ῬαἨχ- 

ΒγΙΗ5. εάς βίοττες ἔαεταης Ώγηιας τς Ώου ες εοάεπη ραττθ, Αεριπίη Εῑε κ 

ΠΠμς. ΑΝ Βὶς αὐΙ δρατίαπι εοπιπάρταταπΕ ῬαπορΏγής» Εγπιαπής; ὃς Ώοιί5 

Ὥροτταης Εεῃῖς». ῬαπιρΏγῇ απτεπῃ δξ Ἠετας [ιάατιπα περοτες {1ΠΕ 1αεεάσπιο- 

πποπυ. Ίναπι Ηετει]]ς Ρο[εή» νε τοβαεις Ῥ]μτατεβυς 1π ΈγευΙΡΟ» ραῖ- 

τα ἁοπήπί Ππετας» Ποΐανε Παδίτατωπε τ γε ἱπηπῖτ Ροξτα 5 αυ αάάϊς 

ὄλβαρ πο Ἰαύγέτο Υαθγτο. Ναπι Ταγσεεις «[ῖ Τ.αεοπΙᾶ ΠΙΟΠΣ 2 ορατις 

ὃς Απιγε[ής πωπήηςης. Αερϊπιίας Ῥαπιρηγ{: ρατετ ἆμοεβεος 4ΠΠΟΣ γικίε, απ” 

{ᾗοί ΑΠαςτεοΠ. 

Δωρς. δὶς Αεεϊσὸ {οΏβίεασεπσιε. (αΡ{ἄρτο ρτο Δωσιῶς Τοπ. νετὸ Ὀος. δε 

Λεοὶ. {εεῖρεθμΑωειης {αρ]ατο ε {αίσρτο. Ἡρακλειδῶν ος. ΡτΟ Ἡρακλειδῶν. 

έοου σ Αμύκλα. Απαγε]α. Τγπάστὶ τορία»δε ντος ].αςοπ]α»ίπ αυά πατί 

βος ἃς Ῥοΐΐακ: {εὰ ἀπάς Άσσος { «οπειίειπηε » Ταςε ἀγαιοπὶ υἱαπισν 

νπάς μος ἴοεο 1/αοεάκπιοπῇ ἀϊοπητας βαθύδσέωι γείτουες Ἑωφαθιδὰ. Έε ὥπεε- 

ἀοολὰσὲ. Απιγε]ας ἀῑχίε Ῥτοοεα τερίοπο Ταεοπίζα» Τωωόνειδῶ. Ὁοἵ. ριο. 

Ἐωδαειδῶ; «Ἠὰ λευκοπωλο! Ππσυπεατ: ναὰε Ταείσηυς Ὀία].Αροϊ ας 
δεΜ 

ο, Ιπααῖς, ἕσποςἑκατέρῳ λευκός. 

ΤΤμοόςον ὀργύρβμοι. Ώοτίομίες ουί απτεα Ῥϊπάωπι, γπααι εκ πΑΓΠΟΣ νερῖσης 

Ῥοντ]εῖα-» Ιποο]αεταπῖ» Ώοσίάα αυα εἴξίητες Οσοταπι δε Ραιπάβαπα ὸ Υεας- 

εμης» σαφσπα {εκ ντος» εοπαρ[εσίτης  Επεηπα » Ογεῖπισωφ Ῥοξυσν 11- 

τε 1αυσΏ; 

{1ΠΕ ζ- : 

κ 

ετσι» ας Ἡ 
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Ίκαπι, Ο5ερβεᾶτη, Ώτγορειι. Τπάε επι Ἐετας[εάϊς Τεεάκπιοποιι ὀείεεπάς- 
ταηξ, Γη αὐζεπι 1ξα {εάες εκ Ρίπάο πιπτατυπξ, αὖο Εεπιροτε Ῥεϊοροσπείαπε, 

δε ].αεοπίςαπη τἐσίοηεπι Ηεταε μάς τεεπρετατµηξ » αἴε ΦοΏο]. Άτσηε Ἰάείσςσ 

Ιαυάστα ΠΠ]οταπι ὰ βτεπηίτατε αἀάετε γἱάετητ. παπα σαπα εὔθπα ροβξεᾶ {ας νὶς-- 

είς αἷα {ρεεἰπαίπα εἀϊάετηπτ.. 
βαδύθοέοι ος εᾶ ὀνδοξοτατοι. Ἑ β απεεπι βαδύδ οξος ροξς.δεῬΙπάατῖειπα γοςαδα- 

΄ 
-Ίμπη, Ἆος ε{ξ βαδεαν,νιάε[εεε µεήςίω αδέαν ἔχων, ὁ ὀνδοξότατος ϱ/0710/ΛΗΜΗΡ, εξ» 

{εὐεγήημα. Νοτα αμτεπᾳ εξ Τ,αεεάαπιοπίοτυπα ῥριαβαπεῖα» υπηὰε αριἀ οπηπες 

δε πίςς5 πιας 
5 ο. 

ση Πιοταπε ποπήηϊς. ἀὔδησε πεσ]εζτο θΠςπιοηίο Ρ{ο (ώθησε. δὲ 
5 . τος - ο Ξ 5, ος ο ὃν 

αἰχμὸς Ώοτ.Ρτο αἰχμῶς. Ῥοξείςα εί ρΏσα[ς ὧν αλέος αἲθησεν αξχ µία». ΡτΟ ΔΙ ἄπτο πο 
- νου ο”. ρ.ζ.5 Ἅ 
λέμικών έργων εὐενέοι ἐ)λοογτο. 

ος” 

παράφρασε. 2 

Ο Ἱπρίες εβῖοε απσίο πι 
εππι ρορυ]ᾳς Αείπατς, εππα 
τεσες εἶπς Ρτορε Βπωΐαπι Α- 
Σπσπατη πα ίταητες, ἨπταίσΏο- 
ἀ{ ρτοίρετα ἔοτεπαα {Π Ρες- 
Ῥετασπα ἕτπαωτας : ὃς τεῖρία 
εοπιρεοδεπῖνεσΏσα εΠε αποἀ 
εἴςππε ποπαίπες, 1ρίος Ἡδετ- 
ταΐεπι {εταατο., ἱεσέίαας Τ4- 
εοπίζας οβίεσαατε. Οπίπε- 
εἴαπι) ο1ο]ας τεχ Ἠπετον τσα 
ορεαάίατας. α παπα Ὀληοπιε- 
πεπι πιαυάαες ρατετῃῖς οἳ- 
σοχίηπῃ τεσεΏς, Αειπαάταα; 
σεητεπι Ἀσποτε εὐπισίαμς, 
Σπέε Ῥαεῖς ὃς εοπςοταἰα 
τίπεσ]ἰς ἵπτετ{ε οΏΏσεε, απὸ 
ειπα Ηταίεπα,ρτα ἑαωτι{ι- 
σωηπι τεῖρ. Ῥοπίπι {οπςβηΐ. 
Ττδίαποα; {αρρΏςο -αευτηῖ 
6Ώ ντ απηαας Ῥλαπίεῖδης ὅς 
Ἔτσττδεαϊς θε]ο πομῖτα ρτῖάξ 

αὐτορ. κώλ.(β. 

Ζεῦ τέλει αἴε)Ὦ ποῖας- 
ταλο Αμῤῥα παρ ὕδωρ 
ὥσον, ασοῖς } Εασλεῦ- 

σι δλακεἰνόν ἔτυμον λό22) αἷ- 
δρώπωγ. 

σιώ τοι τν κ ἁγητὶρ ᾱ- 

νλρν 
ἡῷᾷ τ΄ ἐπιτελλόμλνος » δομών τε 

του 

ραἴρωΥ, ᾗάποι σύμφωνο» ἓς ἡσύ- 
2όαγ. 

λίοσοικαε, γεῦσον Ἐρριίων» ᾱ- 

μερρν 
ἔφρα κατ ὧκον ὁ Φοῖ- 

κ κ . 8 

νι» ὃ Τνρσωών τ᾽ ἀλαλατος - 

ἔχλν 
) Δ 

γαυσίσογον ευ 1δῶ7. 
π Δ / 

παρ ο ζυμαεν 

΄ 

μετοφρασ. 

ο Ἱπρισει εἴδερ ἔη- 
Σε (Επ1ροΥ ἐΙεῖη [07 
Ζ4μά ἍΑἴποπο ᾖά ᾱ- 
σ1αι, εἰμίόω ὄ' Τεσι- 
ῥη».γε ἀἡηάίνεπέ γέγαηε 
Ἱαπαάπι Ροπή. ΤΗ 
0ο ἆνβΙοόμηρεγάηε» 
όὁ ρορα [η ἀεογαηον 

εοΗ ΕΥ {47 πώγά εί 14 
Ζ7ΠΗΗέα1εη. 54 - 
Ρ]εκ 070» «ΠΗΜΕ δ 4Γ11- 
1091 ρᾳβοαη) ο ή: 
Γῥαπίκ, ϱ' ΤΥΥΥΡΕΠΟ- 

7410 βγερΙΣΗ» οὐρίιράσν 
παμαόης ἰαογ)ιαδίετη 
εἰαάειν {Πέμίης, ἄπεε 
(9 αεεερίατη» 

νοτατῖς εταπα1]]ᾳ 1 ἆοπιο «οπβἀετε,ηταίτας εἰδάεπι Π]απα σπαπι απῖς «μπιας παυαἩ ρε 
Ἡο αεεερεσαηῖ: 

5 ΄ . . σ 

Ζευ τέλει. Ῥτεσβειτ ὰ Ίος νε τεπιρυῦ. ἠἶααι Αείπαοίαπα» Ηβεσιατε δὲ 1η- 

81εία Ταεοπῖσα βιπάαίαπη ΒαὈ]τας: Ίτα ντ αριὰ Ποπαίπες ἀοσηπα πας ἶσυς δε 

Έηπια ππαῃσας, Ηθοτος ὃς Όσες πποσατος εΏςο Αεεπαος: ααίες 1ρίοτυπι πααίο- 

τες (πεταπε Ὦοτίεη/ες ὃς Γαεεάσταοπη οι ἑϊσεραπε, μόνοι ἡμεῖς Ἑλλίώων ἐλεύσε- 

Ε5ε ναι ὁὶ μὴ ὑσ ακούει ἄλλως ἐμάνομλυ. 1 1Όειτας αμξεπα ταησί Ες {επιρξ πιοσηεῃ-- 

:αἱ γεφτο «ο ςοπ[ειμαπάα Ἰ]ιασεάσπιοπή», Δεεπιεπίες » ο ο τα. 



ΜΒΑ: 

ας Ῥομά 

ο: 

266. ΡΤΝ ΟΚ ΤἜΤἜ 
έετ {επαρες ἁπάσατίπε: δὲ ορτατίε Ματεις Τα]μας νε ρορυ]ηπι Το λβί η δ 

Ἡβετεατς τεὔπαποτες. Ἡαπο {επεεμείαπι ᾗς Ρεοία εβετᾶς, Αλλ ὦ Ζεῦ δίδε σοι- 
αὐτέω Ἐυτυ χίον τοῖς ασοῖο, ) βασίλευσι αὗριοικᾶσι τον Αμδύίω ποταμῤγ, ἡ2ρωω τοῖς Αἰτναίως, ᾧ- 
σε ἀποφαθῷ ἀλλδη ὃὶ αν βρώπων λόρρυ, ὅτι ὁν ἐλευβεείᾳ, εἰσὶ, ὶ ἐννομίφ. 
Αμδνα Ώοτ Ρίο «ΟΠΊΠΩ. Αρβύς. Αμόρης Ώια]ας εξ ο]εἰ]ία ρτορε Αειηαπη Εβΐοι- 

ἔεπα Αειπαοτιπα ροιϊρΏτα[ῖς Αμα παρ᾽ ὕδωρ ἀσοῖς καὶ βασιλευσι. - 

σύ ποι τή κεν. Ἑος εἰ σιώ. σοι ὢ Ζεῦ, ὁ ὦ Σικελίας βασιλεις Ἱέρω , τῷ ἑαυσὸ ὃφ να 

γομδρει ὠτελλόμόμος», εἰς ὀμόγοια εἰρίωαίαν ονάλοι τᾶσ Αἴτγακς. Οποπίαπι αὰ Πτ. 

πιΙη. τειραδµσα βατάπι ππαχισιὲ εοπἀµοῖτ εἴπίμπι «οπςοζάία » 1ά6ο Ρε- 

εἰς ὰ Ίοις Ροξτα » Τε ἨΙετοῃ {ρμμς ορεβςε Π]ίνπι Πππίοτεπι ἱπβάτμαε, νε 
{1ος [αρ ἀῑσος «οπεοσάἴρις ἵπτοι {είε απἰπηίς γἱπςίας: απὸ τταπαμΗ1ὲ 1η οἰίσα- 
τε ν]ασῃτ. , 
9ν.Ώ ος. Ρίο σ). ἀγπὴρ.Ώοςρσο ἡγπὴρ, δὲ Φεμο) Ῥτο Φνμο). Ὑπίσα Οταταπάήί ϱ- 

ἀῑείο 1εσίε 2έεωγνα 1 γεραιρω» 1τᾶ ντ αὈυπάει (αρα. 
λίοσοµαι γεῦσο. ΟὈ σα Ηιετοπίς εοπιπεπάατίο ἀτεςεητὶ ζοτ]εμάϊηῖς {ρε- 

εἰπίπε , αἀμειίις Τγτιλεπος ὃς (ατιασίπεπίε. ΊΝαπι ρτεκαίας ντ Ίγτ- 
τλεπή ἵΏ Ροβεταπι εἶαάϊς ἰρηοταϊπ]οία απητο Όμππαπι αεεερτα ΣΠΕΠΙΟΙΕΣ. 
ἁοπαὶ αϊείζαπε», Τγττηεπί αυτεπι ὃς (ατιαριηεηίεο αιἱ Ῥποσήσυπι {1ς- 
{πε εοἶοπία, Ὀε]απι αἀπετίις Ομπιφος. σεῄέτε . οπίθης Βιπάϊ - 
εις Ρετῖευσῖς ορεπα ταῖς Ἠιετοπ » εὀίαιε παμα[ί Ῥταίιο. ἀεοεί]ασι5 Ποβι- 

δις {εσπαιής. 
ἄμεεον. Ώοτ. Ρίο ἡμορον. κατ κο. Ἱ]ιά χατὸ ρες ἵπιεβα εξ Ἱεσεπάμπην 

ὃτ ευπα ἔχμεοπίυησεπάμπη: γπάς Πς εοπ{ϊτηοπά ας οτῖε Εὶς {οσίῖ5 » ὄφρα ὁθομέ 
νν ω » “- ο ΄ δαν / 

3) ο Τυρσαρῶ ἀλαλατος ἆμερον οἶκον αατέχη :ανσίσγον ὑὦβριν δν τα) φδ Κυμα». 

"Οἶπι αυτεπι Γεοπίσετης ἢαπς επιεβα πο οὐ/ετιτατῖε, κατ ἄκονρεν [περα] ἆ0- 
7ος εκρο/ιής: ὃς Ίοευπα οῦ/{εατίοτεπα τοάἁιάτε, Ῥετῖε ἴσίεις ντ Ποίξες Ἠιετοπῖ5 

ἁοπαὶ απϊεἴεπιεοἶαπε ». ὃς Πε απΐοεμπη τε παπατε Ἠίετοποπι, Ες ἡ]ά ΊᾷῤΥρτο 
Φιασάμόνος {ηππο;δε αἆ Τοιοπιτείετο, 
ό ρῶνιξ» ὁ Τυρσωῶ τ᾽ ἀλαλατὸς, Ἠας {ηπης Ρτο ὁ Φώνιέ, }) Τυρσίωὸς ορατὸς 3Μ0βΦ - 

οἱ Κυμαίος ές τς ῬὩοεΐσμπι εβ Τυρσανῶν Ρτο Τυρσίωῶν. Ἐτ ὀλαλατος 1ο. ΡΙΟ 
πλαλητο ΡΟΕΞ.ΡΓΟ Άορυβο». Ἐϊς 40. ἆλαλὴ ὃς Του. ἀλαλα απ εἲὶ εἴαπιοτ απεπι εξ 
ἔειτε {ο]εηί πα [Πεοςαπεερισπαπι, ὃ εραπωτικὸς ἀλαλαγμεῶς, Ατ ἀκάλητο ΡΙΟΡΑΓΟ” 
αγτοπάπα,εβ ἄθεκφώνητος 1181 ΥΥὐΙ/1ε, 

γευσίςτγον ὑβει). Γπιε]]έρς τω διὰ ναυμαχίας ἡ Ταν. ΕΊΕ γανζίςονον ἁ γαά ὃς τω ΦεΠ39. 

ποὲ Ώοτ.ρτο τόὺ ὃς Κύμας Ρτο Κύμη». | 

παραθέπο». ; ἔσῳδ. κὀλ. με. Αετάφρασί 

ηυαμάο ο ος ὅα Σνυράκουσίων αλ- σκα]ία 3 ςΥΑΡΗ/2ΡΟ: 
ης τγταηπας γε]οςί εἰς ον ενω , : ο ρ4βῖ, 
πηλτίρας Ἰπθταᾶα αἆ Ὅα- χ’ 3 ες αχ 164 μεν κα 
Σισοτύτα,α ος Πί ορρτεβι- ο ά [ης (ρε, 
με. τς ΄ 2 Δ ο» ος μ 5 2, 

αἱ πάεδαπτης , ἀεξεοβᾶσπετο, ἀκυπορων ἅπο γαβν" δης: «1 {ρήη η. 11413 



Ρυγα στο οι 
ἔοτεστεπα ἴσπεβίπεεσα Ἱπσῃα- 
τερτοϊεᾶαπι ρετάἰάς:δς οσο 
Οταεῖς τερίοπεπι ἆ σεαπῖ 
ζεταίτατε ἐπιαήπεπα Ἠδεσα- 
ατ. Μεπιοταρίες Ὠπὲ πωε 
εἶαάες, Ῥετίατηπι αά δαἱατα] - 
Ώεπης 1τ γετηετοεάεπλῖη στα- 
αἶαπα Αιλοπίεπβαπι ρτο Όατ- 
Ῥατῖς 181 Ρεοβ]ραξῖς;, ὃς Ἡδε- 

ῥσατα Οτςεῖα, τεροίσετε Ἱςς- 
σετ. ἵτεπι Μεάοτατα {ασίττα- 
α]οταπι αἀΡ]αιςᾶς απτε( εἷις - 
Σοπεπι, 3ἀεὺ ντ Ταεοπες ο8 
Ρατίατα Ἱη- Ίος υέοτίααν 
Σπετ]τὸ ῥταἄϊεατεπι. δεἆ τες 
30 ἩιετοπεαΙάίαας εἴης {τα- 
σηδας Ὀάποπιεπίις αμ]ς, αἆ 
ἩἨππιετασι ῥταοἶαταπα οἱ αν 
Ῥπυίαπα αἀπετίας Ῥαπος ϱε”- 
Θα ποπ {πωςπαιποτίςπαιοπας- 
τῖ; αἀεὸ γεπιετ]τὸ 1ος άεςο” 
Έεπι γτηπο » 9πεπι ρταε1ρῖ- 
Ξατῖς ἵΏ ταατε Ἀούμδας, Ρτο τα 
ἑωβσπί Εοτϊταἁ ταῖς {ρεειπάηε 
ἔατε βΡΙβεσπίππεσυττ. 

5 - ιά ΄ .» ε 

ὃς -σρή ὦ ποντῳ βάλε αλι- 

ο μίαν. 

Έλλάασ) 
ας 

΄ 

δουλείας. αἱρέοιμαι 

παρ δρ Σαλαμηος Αδέωιαίῶν 
ειν 

μιδὸ ὦ Ἑπάρτα ὅὶ ἐρω 
ο] . 

ἃ ο” ΄ 

-οθο Κιοαιρῶγος κά γαγ, 

παῶσι Μήδειο κάκον ἀγκυλό- 
τοξο: 

Ν ΄ .. 3” 3 

ππιρ δὲ 76 ταν εὐνδερ εκ- 
. 

τα 
, ΄ - 

Τρέρα. παϊδεοσαν υ29Υ 
Δειοοδνέος πολέσσις 

ὃ ἐδέατ ἂἀμὸ α- 

τα, 
) 9 ω , 

πολέμίων αἲδρῶν αχβο)- 
πω. 

Εξέλκω βαρεί- 

267΄ 
ῥ1ο1ε6Σ «Ε4γρ ἤοτεπεος. 
πμιεπες σΣρ ετ]- 
βιεης εχ στα [εγμὶ- 
ἔήσε. Απεριιἒον ὢ δα- 
απήπε σφμΙάεπι Α1ῇε- 
Ἠ1επ/ μη σγΑΕ1412ΛΕΥ- 
εάν τ αρμά δραΥ- 
{1 αμσερ ἀπ αη- 
δε ΟῥΑΙΟΠΕΙΣ σοπι- 
πήβαπι ῥασηῶη : 1 
ζμζμς Μες {ύογάγηησ 
ὤΜΟΤΗ ΑΤΩΜΙΩ σε- 
[βρχοτευ. ΔΑ: νεγὸ α- 
διά ρῤγὸ αὔπο[ανι 
Ἡρῶρ Ἡμπενα , β]ήε 
Ρ/1ΟΠΕΜΡ ΕΥΠΗΗΗΗ 0η 
ᾖεεης ν «με αήερτί 
{811 Ρε ΗΣΗΣΕΗΙ ᾖ0- 
βόμς γηγ]σεσβς, 

οἕἷα νρακεσίων. ζοἈστεπε Ὦες ευπι {ηρετίοσῖθας», «. ἆ, ὁποῖα τη γαυμιαλία ἔπα- ΐ Ῥ Ὦ γαυκᾶ κο 

σ΄ 

Ῥον πο οἳ Ἱέρωγος Ῥυρακκσίων ἄρχοντος χάταπολεριδέντεςὅστε εἰς πόῦτον ῥιφθεσαων ἀντών 
ὄλικίαν ἀπωλεσε. Ὀικῖε πώδον περ]εέξο απρπιεηῖο Ρ{Ο ἔπαδον, ὃς βάλεθ ΡΓΟ ἐβάλετο. 
ἁλιίαν Ώος-ρτο ἡλικίαν Ώος ε[ξτὸο κ:θ᾽ ἡλμκίαν ὡραίες πολέµα. Ἠλικία εΆπα ρος]- 
εἶτες ατατεπι Παπίβεατ,α ας παϊΗτῖα εβ 1άοπεα,δς ὰ17.4Ππο Ηποϊρίειαας ση Η(ᾶ- 
ἷς ὰ Γ1μἱο αρρείΐσευτ. Ῥοβ απο» εείαπα Πᾶς ἠλμκίαν ΕΧΡΟΠΕΤΕ τὲν ὦ ἡλικία βοτεῃ- 

{ἱ 41450 Πμίεῆες. ι 
ἙλλάΦ’ Εξέλκων. Γάδετατῖς Οππλα!ς αιή ΟΦ εἶα ρατίεσ. ελητὺπι «οπβίεασπε, 

{γπεάοελἰεὲ τοξαπα (ωσασίαπι ἁῑςῖε ΠῬεσαταΏη. Ἡσςαυίεπα τεβετυης αἆ Ἐρλοιί 
πάβοσίασι ΒαΠα(αιοάϊ, αμαπι ἀείοτϊδ]ε 9εβο].Οπππι Χειχες εκροάἹτίοπεπι αᾱ- 
ως Οτασίαπι ρᾳτατες]εραξος αἆ (ατιμαρίπεπήες πήβς, οί Παδετεπε ντ ἵπ 
ο 1ο μαπα παιήραπτες 1]Η,εας {ιοιετέετεῃε παμε αὖξ Οταςἱς {θµεζεηέ: ας ἀεῖῃ- 
ας ἵπ Ῥε]ορομπείαπι γε]α πα ἀῑείσετεητ. Ἑοάεπι ἵεπροτε ας Αελεπίεπβρης 
ἆ Ἠ]ετοπεπα πη(Ἡ. {πε Ἱερας εὔῄασίτοπτες γε (σαεῖς ορεπι {εττεῖ» 
Οπήδης οῬίοσπεῃς Ἠίετοῃ ὃς Οεἶοα. ἀἁμοεπεῖς παηίριις Ἱωβταδἒις , πο” 
Ῥας πα δης εσηάεαπε, ἀεεέπιαιε ππ]ῆθις ρεάϊεισι εοπ/αρείς, Οασι]ιᾶ- 
σπεπβππι οἶσβεπι ἵ ΦἱοἰΠῑατα ἵπεπεπεεπι Ῥτοβίραταης. Άταας Ἆας ταΒῖο- 
πε ποπ {οἶδπῃ θ]ομ]ος», {εά εείαπα νηϊηςγίαπι στο Ηβεταιήε αὮ Ιπιπήπεπα 
ἄεειήεμτε. Ώελος Ρεῖ]ο οδίτε Ιοηυΐευς Νεαι.Οά.9. ἁποάεεδάε ό Όε ἐοάείι 
πάς Ἠετοάοτιπα Π..7. μ 
αἱρέομαι, Απιρηιςασυσης γὶδεοτίατα Ἠετοπίς, ος εἶης ρα Πηπι εὔπα ἀπορ ας 

ΤΙ ἡ 



268 ΡΙΝΤΏΌΑΕΙ 
αἰής ποὺ(τιβχαιίς εοπαραί ας. Ῥεϊππίαι ουσ παμα[ί 11ο ασ Αιλερίοηίες Χεις 
χοπη αἆ δαἱαπιίπεπι ιάεταηε: ἆς σο γ]άε Ηετοάσταπι 1.7. Ὀεἰπάε επι Π]ο 
1 αεεἀσπιοπίοσηπι αἆ Ῥ]ατααο ρτορε ΟΙβάτοπεπη: ἆέ απο γἱάς Τβπσγά.].. 
νδὶ πος επι 1 αεεάαπιοπής Μεάοσαπα Ρε [πι αἆ Ῥίαταα» ε]ερᾶτετ ἀε[ετιδις: 

Ἡοτη. εἰαάεπι » {λοτπα εοπβαπείαπα Ππιεπιοταπάο. (ατοτήπι Ῥβχαβπι βς 
ἀθείατο αἱρέομαι Άος εβὶ ὀπιδυμῷ παρὰ Σαλαιῶνος ϱιδὸΥ Αδίμαίων χάευ , ὅτ κ 

αηδκυεύσαρτες ὀήκησον Τὰυ βαρβάρως. ἀείδω 3) πίω µώχέω Ἐ Σπαρτιατών, ο) ωεὸ Ἐιδω- 
βῶνος περὶ πλαταιαὲ πεζικίω τοξοτῶν Μήδων «ώαμην αρεβέφωρτο. αείδω καὶ τίω μάγίω πω 

παρα 3 ἔυυδερν Ἰμέρα πιταμᾶ οχδέω γμκήσασιγ Δευομέγως παισ ὕμν»γ ποιών, ὤὥτυα 

πολεµέων αἰαιεδόντων Ὁδ) ὃ αθεᾷ εἰκὸς ἀυτὲυ δέχεδαι. Τη Ώὶς παρ. ΡΕί 4ρΟςΟΡΕΠ ρτο 
παρα δι Σπάντῳ ΟΙ: ΡΙΟ Ἑπάρτη. τα) µάχαν Ρτο τίὼ µάχίω. ταῖσ αττὶς, ΡταροΠε. 
1οη.Ρτο ποῖς ὃς ρτο [αβιαπ6ἳ, ας, χάµο) το ἔκάμο). αγκωλότοξου Ίος εβ ὤγκυλα τόξα 
Ελοτες δε ροξε.ρτο τοξότω {ηπωεπάπ1. 

Τµέρα.Ἠπχετας Πυυῖας ε{ὲ ἱεἴ]ια α αἄεπα ἁπίσαταπε Ἠίετο αἁποσ[ας Άοβες 
Οιπισοτυπα:νδί εὖπι γιέχοσῖαπι ουΏπιήβες,Οεἶοι 1ῃ ρταζίαπν {ταιτηαι αυτεος 
πήροάας Ώεο ἁῑεααίε Πᾶς εὔἶπι ἱπ[οπρείοπα. 

Φημὶ Τέλων» Ἱέρωγα, Ἠολύζηλογ, Θρασύβελο), 
Παΐδες Δεβομλόει τὸν φείπεδας Φεμλνας, 

Ῥαῤβαρα γμήσωτας ἔ9γη» πολλίω 3) παρα οκῖν 
Σύμμαχον Ἑλλησυ χερρ ἐς ἔλευδερίίω.. 

Ωκοδνετίας ας τεάάο; ον 
ο/εε σε[οη,Ηἱεχόπ4 με, Ρούγ «εν», Τόγα(γόμ]ωμ 

δ4(Τ4ΥΗΠΣ-ἐγιροάας ΠΓΙΠΟΠΙΡΗΣ: Γοδοίες» 
6ρΏζείη γῦ1 αγδαγσεβηη ν]εέγε, ὦ' {1 ο 

: Φμεπα ἀείεγαμέ, Ηεῖων Πόρτα [αῶα 2401. 
Ἰαήδεοσγ. ΤοΏ.Ρτο παιοὶ, ΕΙ Γ) Ιποπηση]ς ΠΠί {πε απαεπος απί εεεγαβίεῃο Ἱ- 

1ο επΙπΙΕΓΘΗΞΗΓ. τελέσας Λεοὶ. Ρίο τελέσα». }. Ροξε.ρτο ὄν. ὃς ἆμφ αρετᾷ Ἆος εξ 
ατοὶ ὃ ὄρεῖ. : 

ο αες : ας 
26φεαας. «ροή. ε, κώλ. 1ᾷς μαπέρρασῖε. 

-- : ο ανες ν 

ο. ο λαρος τι Χαιςρν ο θδέγξαιο πολλῶν 
οις Ξ ο Ἔ 

σπείρα τα συ) 
τλπι τες Ύπας ρείεταητ, {- -» - μασ, 

τ]ης εἲξ ρᾳςῖς εοπιρ]εξε, αἆ 9) ΕΕΦΙ ΧΕΙ» Νείων ἔπεπαι 

ΟρροέΗ3ὲ ῥ Ἰρῇμαγῷ 
η ]γαγ ΤΕΥΗΤΑ {17142 

3 

ο πως ῶβήιασης η ραμεο ΜΗ” 
:  νὰς ο κ 

ἈεεΠπαπάαπι πάπα Ἰηάίς έέὠμος αννρώπωγ, ἀπὸ }ὸ Μόρος 07 {26274 ΤΕΡΥΕΡΕΗ/ΙΦ 

! 

" 
. 
Ἡ 
{ 
ι 
Γ 

ἄπιήάίασι. Ἑτεβίαι απ/ασῖς 

τες πιηίτας ἀῑιεεπάο 1π 8" σα 
γεῖρα ορροττυπὸ εοητταήτ, 
πα πυ]ίαπι Μοπιίσηπι τερτε- 
Ῥεπβοπεπι Ἰπε]άϊτ. δεἆ γες- 
δοτᾶ εορῖα,δτοσατϊοπί5 ρτο]]- 

«λτας εί ξΠΙἁῑοία, εε]ετέίαπε 

αμβλινει 
9 ὼ 5 

αἴαγης παχεία, ἀπεί δις, 
49ΟΥ αἱ  αχρα χρύφιο δυλὼν 

΄ 

βορυ- πήγες εἰ απΗΜΗΣ ΑἨ- 
- : ζ 
σαης ο πμαχπὸ οὐ ομα 

3 55 »- 1 3Εῇ µαλης ἔσλήσυ Ἐσ ἆλλο- 
σειος. ος - 

Ροή). δαΣ1εέας επ 

εηγημα ῥεύρίαΣ εδ 
. . 

ος 1ηέες. ΟἰμήΙζΜέ 

τε 1188 αἱ ον 1 



στοκ ο σε Ε 26ο 
Ῥοπήηαπι ππεπτες οῬευα- ὁ ὅμως (κρέαπον ἡὴ οἴκτιρμω {ροςῖΥ ϱΜῖΗ εηληή/ὸ- 
«ἀἰςΟ παπασαπι απτεπι πα θθύνος άΣ10πε μμάία } πέ 
εἰατοταπι υΙζοτᾶπ απ]πιϊς , : ) ο... Ἱοιππιοας εὔωο - θλπαείη καλά βτασετπήσέα βοπεβα. 
ην π µα πιδαλίῳ δλχαίῳ ορατόγ.ἀ- σηῥεγπα Ἡμβο εἶάμο Ρο- Ίεβα, αποπίαπι αἹεηίς Ῥο- Ξ κο : Ξ 

πῖς {ιςῖ]ὸ ἱππ]άςητ, εαἴε νευδε Ὁ σεὺς ἀκχμοι χαλ- Ρ1ἱγη»γεγαεέπιμε αἆ 
ΈαπλεὮ τεσαπι Ῥηπε]λτατατα χευε γλὠσσαρ. ῥεομάεηι [αὐτίο {η 
ἄιαάϊαπι πεσ]σας δε οπαῖτ- α- - σι. 
τας ὃ Ηιετου. Ναπι Θείας ο .- 
εβετιεἴδή νὶτεαεῖςποποῖΏς Ἰππ]άςαης, ασᾶσι γεοῦ τα, ς 
πηϊ(εσςαητατ. Ἐ ετσι απτεπι ῥσαεἶατατατι ας ρου ποσα εαρεῖε. 
ΣΗπι ]εσηπῃ σαδετηαεα]οσεσε. Ὑεεῖζαζεπα ἵπ Ρτοπι(ῇς {εάχατς. 

οπωϊτέίαπε Π]οσαπι ερ]απαίτατες τὶ 
σηράϊτοςτπος Ιπ{[ῖο τεέτα- 

καρὸν εἰ ονώέαιο. Ἠϊας ἀπεῖεις παῖας Οὐᾳ ερ ορ π]εῖο Ὀτειίεαεεαι εοη.- 

πησβάσμς,Απτς καιρό Πιραιά. κξὶ. δὲ Ῥατοβπη ς τεάάς εἲ τὰ χαίθια των πολλών 

Ἀέγεις εἰς ἓν σωυτεμώγ ο ει ἀπολεδήσει μέμψις. γιάες ἴπ. Φῑσεπάο Ρήπιηπ} ΟΡΡΟΓ- 

εωπῖξατοπα, ἀείπάς Ὀτειήταξετη εοπαπιεπάα ή. Ἐτ εεττ απῖς οπιωΙ4 χξὴ. καιςξ µὲ- 
ο ο στα Ώ]εςπα! απζεπι εεπυροσα ἰπά]σας Ποετατεδ», δύο 

παιρεῷ ποιξ οἩ λέγε »)πεοὶ ὧν οἶδο σεθως ο πεεὶ ὧν α)αγΧβΙον εἰποη. Έτ πιοµετ 
Ἔριέτεεις Ὀτειήτες ὃς ορροσευπὲ 1οᾳμοπάππ.:(ΠΗΠ1 ΑἱΓ σωσὴ τὰ πολλα ἔρω, ἡλα- 
λέίδω τὰ αὐωγκεῖα » ) δὲ ὀλίωΥ. απωίως δὲ ποτε κα χλοιῦτος ὅτι τὸ λέγευ πι ἃ- 

ξοιδν. : 
μέίων ἔπεται ρῶμος. οἰπή]ίς ΡΏτα ΙΙ «ρροῇ β.1. Οὰ. Οἶγπερ. µεῖων 1ὸ αἰπα:αυετα 

Ίοευτη γἱάε:νδί µείωγρτο ἑφεμία, ὃτ Πῖο Ρτο ἐφεῖς. 5ἱ ΩΙ] ἵπ Ῥτεμὰ δε τεπαρε- 
{πο {ετπιοπε Πε τερτεβεπίοης ἀῑσπιπι,άϊδεαπα ες {αρίεπτετ αὐοά ετατ ἀῑεξ- 
ἆωπι: γηὰς 5ορβος]ες : . 

Ῥρσχε λόγῷ Ὁ πολλα Ὠεέσκειται σοφά. 

ὃς Ευρ. 
ΤΙώΦες» σορᾶ ὠεὸς αγ ρὸε, ὅσις ὃν βεα χε. 
ΤΕολλες λόλρις οἶἷος τε σωυτέρφεῦ ἀάλῶ». 

πὸ 3 ἄδεος. Τπιεβς 1η ἆπο δε ἀμβλαύει Ρ7ο ἄπαμβλυνε. Ἑατίο «Ἡς ῃτ ραυσῖς: 
Ιοαιεπάππα ᾳ. ἆ. καὶ }ὸ µακερλοχα καὶ πολυλοχα » διεκοι χόξου Φεύξρος ἆω» 
Έλυνει παὲ τῶν ἀπουόντων ταχείας εάνοία. Ἠιης 1λαά Ποιοι] 1Π.αιτε Ροξερίς- 
εερτήτη, 

Οπή ργαώρία εβο ὄγεμὴ,νε χὺ ἀἰᾶμ. 
Ῥεγωρίανε ση] ἀορί/εοΣεπεσησή, βάρίες, : 

Όυατε Ὀτειίτατε αι] Ετατηό 
ΊέΤο ῥἶεης ρα] ὑγεμΙαγεἸοφηρμά:, 

(οπιτὰ πε σέειοσα πουτα χΏ λυπηρ Έπη, - 

αἰονὴ. Ηὶο εκροπίτης αὔφιος.  «αἰώνιος θωεκλ-». έτρεχαν. Ἑς ες αὉ αἳ 
Φτο αἲ {24ρεΣ.ΑΠὰς ὰ ποπαῖτς ἅἷα Σεγχ. Οπίμς οοἷος εὖτα {πε ηἶσοτ εατα αἰανγκς 
ΦτορΗὲ εκροπίεης μέλας-σιοτειὀςναζεγ,οὐ(μγιρ.Ροβΐεα τηεταρλοτίοὲ βρωώδανσγέ- 
ο μςύχό». ηεβίονε δε α{εγ 8ρμάἀ ].αήπος.δίς Ώγε].Ά. αἰανὲς κένσεον.Π58.1.ΛΑ- 
µος αἴανης ὃς 1. κόεος αἰαγλε.οςὰ Ἆος Ίοςο αμοπιπς αἶανὴς ρτο πποίέβο {ππατυτ, 
η 1] πηΠή γἱάεττοββαίς, ο τ τι ο 

ς ο. Ξ 1 ἡχ 

- 



.. ΡΙΝΡΑΠΙ. 
τάδε. Ῥετ {ΥΠΕΟΡΕΠ Ρτο ἀπάφιαν, νὲασευίατ. ρ]ας. αῖς βε, Ποπεῖ σόλιαρἵα πόλ 

εοπεταΒἰσας. ὠπάθοε,ιος. Ἠος εξ δαῤα γῖ Αεππ]ο Ῥοττο α[επεῖατ Παίαπποςξ- 
οἵγπιοΏ ροί εοπίοζξωτᾶπα αβοτεηεῖ, τα εκ ἀπὸ Ίος ε[ί ἄπωδον ὶ ποῤῥωδεν , ὃς 
Φα -ᾱ αελορῷ τὰ πράγματα. »16ςΞΙ ὃς σθατι δες ευπάεπα {εαµεητος ἀἰκίππις ἆιςῖ 
12 σρραπίδες,εκ σθὶ, ἀπὸ,ἰδευ. Ἐτρο Ιπβεέχετις ἀπάσοε » ος. εαρ]οπία σαι 

Ποι. ἀλοος ΥΕ σρασὶενόο.Ἐς ἵη {θεπάα {γα Βτ πιτατίο αἩ ε.α. γερτο ος 
ἀῑσατιιε ἀπάδε. Ώιοά εἴγπᾶοι «ἶπι Πς παρφδοξότερον » αἷνας πιεΠμ{ςα]μπ οκ-- 
εοσ]τεῖ. 

ἀσῶν δ.Ἠος εΏὴ 3» Ἔ πολι ἀκοὴ κρυφίως λυπεῖ τίω ψυχίὼ 3 συμπολίᾷ ὁπὶ τοῖς χα: 
πορρώμαση ἀλλοποίο, Ἠίπο αμίάατα ἁῑχίς Ἠολίτης μμ πολίτη εὐ πράοσοῃ φδονξε, 
καὶ ἔα δυσδνὰς τῇ σηγ. Ἐτ εεττὲ εεβε Ῥ]ατοπερτοῖς θὰ ὃ δόξης βαδίζοισυ ἀκολου« 
6 9300. Ιάεο Γπεπή[οείες, εὖπι ΠΡΙ αἆδις αἀο]ε[εεητί ποπά πα {πυήάστί 
«οφπο(οετετνππή]ἆπαι ρισεἰατῖ {ε σεβιΠε ἀιοερας.ν 1άετιιτ 4πτεπι ροξτα ΙπΏπε- 
τε Ἐίετοπεπι {ποτά οἴίαπα ἱπαϊά(α θΗΠε οὐποσίαπα. Οµπῖης ποςυπιεητῖς πε ἃ 

τεᾶχο υτταςῖς εταπηῖες ἀερείίαευσ,πιοπεε {ατῖας είε ἱπμίἁἰαπι ᾳπὰπι ςοπηή{ς- 

σατίοπεπα ρατείε. : 
κρέοων }ὸ. Ίπ Παπς {επίρηξίαπι Ῥα]]αάας, 

Ο φβόνος οἴκτρμᾶ κε’ ΤΙήγΦερον,έση ἀμονωγ. 
Οἱ 6ασιαόμόροι λαμ.ῶς2} Έλουσι βίοΥ. 

Τὲς 3 λίαν ἀτυλχεῖς οἰκτείρομᾶν. 
Έτ «ετεὸ πυφλὸ ἠλέησεΙδών τις,ἐφΦόνησε ὃ 3 εἲς. 

μὴ παείει καλά. Ἠος πιοπίτα εκεϊεατις Ηίετοι νε αριἀ {ο ἀῑκα,ηποά αρπά 

Ευρ. ϱΣ6/οΥ ὁ σέβω, φδογέῖδαι 3 Ῥέλωμι αὖ ἔπ᾽ ἐ9λῶς. πο γετρο πιοπεί Ηίείο- 

πεπι πε αἆ γἱταπάατα ἰπυϊάϊαπι, τος ριᾷεἶατα» ποΏ «αρεβατ, Ἐϊ Ἱος «οπΏεηίς 

εαπι Ἡοται!) {επτεηίαν 
Γάλα Ρἴσεαγε βάγ γΙΣΠΕΕ τεἰιᾷ 2 
σοπζεπγέτε 11/27. Ὅ 

νώµα πηΦαλέῳ. Ἠος ε{ὲ» τὲν αὐχομδύοις Φ)κεύῳ πιδαλίῳ κυβέρα : Υε] τω πολἰτεἰάν 

δχώως Φόκε.Ὀεϊπιᾶ ρταεερεᾷ ῥτοροπής νε 1ηῇχης βε.Ν ἵη ρείπείρε ἸβΕσία ρᾷ- 

τηπῃ ΊοσμσΏ ἀεδεί οεεήρατο. πάς Αἱρβοπίις Α{ασοπιπι {ΕΣ» 208 ἁσιππα 
ρεπεῖρος πιαρη! Εαεϊεηάος ἀϊσετε {οἱεραε,αυ {α{Ἠσίαπα ρτοὈὲ εκεοἰετεπε.Ομά 

νπ σαιιο βαεπίτ,εἶς Ππρείυπα οπιΏος Φ (πο απίπιο ξετηπερ Ιάσιο πιοάεταΏοΠ! 
«ε[Ε Εαςϊ]ὲ {αηςίπητ.Ῥοἵτὸ νωμᾶν Ροξεῖσιπα εβ νοσαὈα μπα ῬζΟ κὠβεριῷ»δί οἳὗ- 

{ετααπάα πιεταρµοτα {ωπαρῖα ἁ τε παιεϊζᾶ,ηᾶπι Ρες εἴαυυα Ἰαβαπα» ἱερο» {πας 

ἀητε[Ησεηάας ν]άσπιης, αιήθις σείρ. γε παμῖς εἶαιο ἀῑπίσίεωτ. ορ” ΡῖΟ μα 
4{απιΐεινοχ παἰΕτατίς ρτο οἴη1]α, : 

:. ἀφευδὰ 0. εευπάυσα ργαζερευΠη » νε βενοτϊάϊει. Οποά αΠεροίσὲ πποπές 

Πππιρ]1οίεει ἀῑςα5 ἔσο φήλαληδής {σι ἀλμδιγολόγος, ὃτ νπο νετθο ἀλήδευέἄκμοίά ο 
ἀῑίε τοσόµα. Ἡσε δεπειοί απίπαϊ εβ νΊζει. Φένδεδοι αβελέυδεθον 5 ἀλάδεα 

ο ας λ ο 5 Αν ο» κ 3 . « 

φαξογ.Ἐλευφέρου αβδερε παλήΦΗ λέγε. Οι νίττης Οπεπιαίς ἀεεευτεβὶ Ροεσιασι : 

εοπαεπίε,ααί Ἰΐεις εῆε ἀερει, Τεβς απτοπι Μοπαπάτο Αληδήν ώση κ 
αλκουόσασεν, ὃν . τ 

. 

: 
] 

απ 



ΡῬΥτηίιοξς σδΕ 

πεεράζρασς, 

Ίδασι πα πἷάἆ ἃ εε ρεερετᾶ 
Ἰειτέταπε εθπιτηπτεσεῖας, 
σωασηί πιοπιςπί νιάετετητ: 
Πουιάεσι οπιΏε απίπαϊ νατιᾶ 
{αητο εοπ{ρεᾶ τας ἐπ {ε «τ- 
ΣηεΠ Ἠαδετ απαπῖο ϱ1 1 ρες- 
ςαττηαίοτ Ἠαδετας « πεις τα 

:. Φπἱ πυπιετοίο Ῥορα]ο ἵπι- 
Ρείασ:απεπα , (αράτόίαας, 
Σσωπ] εεβες πάς ἀῑσαί εἴτ- 
ςυη/(ρ]εἴαπτ.τα ρΗτωῖς νετὸ 
σεπετοΏς {πββεπς πιοτῖρης 
Ἁ Ῥετς ἀρπάἀά οπιπες αἳ- 
ἀῑτε απιας,Ώε τε Ρίσεατ{ππι- 
Ῥτας ἔαοετς: {εὰ νε Ρτ/πεῖρξ 
γίταπῃ ἀεςεξ,γε]α Πρ ετατα-- 
τὶς εχραπάε.τες το ΙπΏοπς- 
1 Ιποτί βαάτο ἀεεῖρί πε. 
Όσα { ἀἰῃρεπτετ οῬίετία- 
τὶς, ποπεβα ταῖ ππεπιοτία 
Σπα σαπι πιοπεῖας. Ἰδαπι 

Σετατη Ῥεπε σοίξατητα σὶο- 
σ]οίς ἱλαάες, 

αὐ περ. κώλ. ΙΒ. 

επ ὃ θλανεον παρφισύσ- 

σε!» μέγα τοι Φέρεται 
σταρ σέ. πολλὠν ταμίας 
ἔαπ' Φσολλοὺ µιαῤτυρες ἀμφοπέροις 

σπςοί. 

ἐναννᾶ ο ὦ ὀργὰ παρμέ- 
γωγ, 

εἴῶρ π φιλὲῖ ἀκοαν ἀφείαν ᾱ-- 
Δ ΄ Ρος / ας 

εἰ χλύευ  μ χαµοε λίὼ οαπᾶ- 

ενας. 
εξῑει αἲ ὥσσορ κωβοργάτα, 

ας 
αν 1ρ 

ἱσήον ανεμόςν. 
ὴ δλωδὴς ὢ φίλε κέδεση. 

ένσρα- 

σέλοις,ὀσιδεμβεοτον αὖ- 

θα οδξας 

α7τ 

᾿ματάφεασις, 

δὲ επῖπα σης 
εχ”; {εκ 110Π1ΕΊΣ4 
αὖς τε ΕΓΗΡΕΤΙΣ: ἡλά-- 
ση ρομάη οὐσήπεγ. 
ΜΗΙΣΟΥΗΠΗ ε ἀ1βεῃ- 
Γ{ασογ.1ίΣ2 σε[ίες ης 
Αηύοδς ᾖάε ήἱστη. 42 
σεπεγοῇς 10 προγ]όηε 
Ρε2/ΠάΠΕΠΣ»/ αὔλας [α- 
ση ἀπίοο [6ηρεγ 
αμάσγε » πρ ἀε[ασίσεγίε 
241414 /μπρΣ1ό1μ: {εά 
εκραπάε νε τί σαδεγ- 
2Σ6Υ νείητη νέ}ο(4ή2.. 
Κε ἀεῶρΙαγ” απηοὸ {η - 
εγις [ζῶμγεύας. Κεεγὸ 
ΊπογΖΐες {έζμεης σζδ- 
χήγ1ο αμάν 

ἐπτλ. Ὀεβάεταευς ὁ,Ναπι Ώας ταίοπεσα εοπῖπεηε, «ας ΠΡἱ ὰ ν]εῖ]ς σαιχ- 
εἰὺς ἀερεαι τεπαρετατε.Ο πα πἰπήίσατα γε] πππίπααπι Ῥηπςίρίς ρεςςαζητα Βαδε- 
αὶ {οἱες το πιασίπιο:Παιµάετα Ῥεεσα τί πιαρηϊταάϊπεπα» Ρεετα πείς πιορηϊεαάτως: Ὁ 

σαεή γη]ᾳὸ εοπάεµήπαυ». ᾱ- ἆ.εἶτι }ὸ κὼν ἐντελὲς πρό σου λεχθ) καὶ ὀομόσην ἆὗτο µζ-- 
ᾷα ουκ» 

Ορ 4πµη1 γΗΗ/2Σ4η2ο εοπ/ρεί» 1η {ε 
ον ήμεη βΗδεΓ{αηο ί ῥεεσαε καίοΥ αδετηγ. 

παραιἈνοσει. Ώ ος εὶ ἐξορμᾶται, παιεερµᾶπαι. Ῥοξειοξ γ/ησρατΗς ποραιδύοσω,εχ πα-- 
εὁ ὃς αἰδύοω,άε απο νὶάε νἱτίπααπα αηποτατίομεπι 7.Ο1.ΟάΑ, να. 
“πολλών παρίας. Αα τατῖο ες γετ] μι άαμε βμάἰοίις εΠε ἀερεας: οὐίατεκ εὖπα- 
ττσδε {η αἰείθισαο τΏςαττο γετίεειτ » ὰ παα]εῖ τεβῖριις οῬήεταξις. παρύας ΑΠΕΕΤΗ 
τηεταρῃοτϊεὲ ἀῑεῖτις ρτο διασύτης, βασιλει, διομωσὴς. 
5) ἀφχομδύων Ίποῖε Ῥααµας,νέ ραττίςΕαπαῖ]ίας ἀοπι 
εοράξτεσαπι αἆ νιάωτῃ πεσεΠοτίοτση. ας 

ἀμφοτέρως. Οπἱάατα εχροπιπῖ , τῷ σε ἀληδεῖ ., καὶ τῷ Φιύδη. ΑΠ] σο τε 
πο ω -ςν ..- εκ ορια. πω τῷ ῥῳ.: 8]1]. σοὶ καὶ τοῖς ὑοτιταγμέγοις, 
Ῥϊοῦοευς. 

ἹἈΝνᾶτερί εβ οὔηςί] σοορε]θεα- 
μ5» ρα[τουίς ρεσιάμτα:γε ρτοπαᾶ. 

ἨΗας γίεπια {επερητία παϊαί- πιακισαὺ. 

ευανο; Φ) ὃν ὀεγᾷ. Ἠος ε[ὶ ὦ ἐυλωε: τρίπῳ. Τετεὸ πιοπες νε Ἰρεσα Πεαέεπα. 
τν - ἆ - ας ο .. ; Ξ Σ εσεσεεατιοῦ α παπι ΠΕΙ εωςοπαίαξας {τ εοπαραταἴυσῃς. Ἐτ Ἐοιτα[ίε {αἱ εαωία ος 



- 2 ο « ος : 

«οίτινε ααιιοά σππμις τρ εχίοίαεαξ Ρτο ἵπο «αταήῃς, ἐνανδὴς πποεαρλοτῖςὰ- 
Ρευίτησ ὰ ρ]απεῖς ΕΡΙΕΡΙ5. ὄεγα.Τ)οτ.ΡτΟ ὀργή.Όργὴ Ρτο Απο »αΜΙηε]ᾷ, αᾗ[εᾶν Πιν. 
απίτας ραβαι ὰ Ροξτα. Νεο. Ο,5.Πβ1π1.2, παρµέγων ΡτΟ παρφ μλύων. 

εἴώρ πι φιλᾶς. Ἠος εᾶ 6 οὗ φιλός τόν ἠφείαν τῶν Ἐγκωμίων ἀχοίω . τεὶ 
εἳ ο) ἐγκωμίων ἀχούειν » μὺ Φθὲς ταὶ δωπαίας ἀπόχαμια. ΜιπιΠεεπεῖα Ίπιςς οφ. 

τετα» τεριπα γίτες ἱοειπιμαβετε ἀερεε: γης «Ίσετο τεσες {πέος {εµεχος, 

πιασπαμαποδ, Ιατρος, Ῥεπεβςος, Πδετα]ες ες ἀεδετε Ρτοημησίατ. μὴ λίαν Ώρος 
εβ μηδερώ». 

: κ. 

εις. ςιπηῖ]ε Ιάοπειίπι αἰιο αά Πετακατεπι εχείτετιχ Ηίετοῃ. Ψεἷα ραπόμπς 
παἴεα γι ξαιείτες παμίσεπε : ΕιείαατοςαρετίηΏτ τερες νι Ἰαιιάσητις, κυβοργάτος 

Ὦοσ.ρτο κυβεργήτής. Ἱπωρετατ. ἐξ Βτ αἩ ἐξιέω,τὸ Εξίηµιπο ὀκτείνω. 

ση Φλωδ.Ο πατεήπι Ρισεερίαπα ντ Φιλοκέεδειαν Πισίατίαις οπιΏίππη Γαάῑχ Ἠ-. 

Ίοσαπι ε. Ὑετθαπι δχόρ ροξείσιπα ε{ξ.δε {μπητ Ρο ἁσατά». Νες {πα εατες 

επιρπαβ, απῖα Ίπετο {1βεβ αμα ήαπι ρε]]αεία, 
δε ἀσίις αιο ἀεαίρίπατης Εεοῖλὲ 

Ἡοπαήίπυπα απ]. 
ἐυσραπέλοις Ἠος εἴξ αἰθροῖς. Ἑτεπίπι εεβ ἐυσεάπελος αρμάἀ Ῥ]]οίορμος Ρτο γόα-. 

305 ῄεεεγο (ππιατατ: μία ταπιεπ ας νεπυ/{τᾶς ἵΏ εαγρίεμάίπεπι αμαπάσσιε ἀε- 
βεπεταΏρτο {ουσ ]! Ροβμσιης {παιετειας ῥτοϊπάς ρτο εωτρῖ. 

ὀπιδόμβεοτον.Ἠος Εἴῑ τὸ ὄπιδδεν τοῖς βροτοῖς ἐπόμλωογ»1.μ; ἡ' Σαατο ἐσόμλμον χαλια. ο- 

Ξς πο Ρεςμπία,Ώ ποτε οροττς: γε ΗΙετοπ {τ Πρετα[ί». : 

3 ” ’ -. 

ἔπῳδ., κὠλ. (8. αεταφρῶσο, 

ο Γο]µ ΠΙΟΤΕΜΟΥΗΗΕ Ψί-- 

ΟΥΗ3 νΙΣ 413 ππζεωσέν 

ὁ' ρε ῥτο[α (ΦΟΣ 

ον 5 κο » 
610 ἁποιχοιδνων αἲ- 
ον : 

ο ρῶν δίαιτα) µαγυὰ 

:Πετῖρᾶς νεὶ Ποσιεῖς νε] 
βοξασϊς. πιαπάρητας, απ] - 
δες γίτα ἀεξαπάᾶοταπι ἆε- 
εἶαταῖα Ρο[εετίς Ἰηποτείςῖξ. 
δίς 1]]α Οταά νῖσεας εππι 
εοπήταϊς «εοπ]ηπᾶα, Ώῦης 
επῖαπι Ίπιεστα ριᾷάϊσατας, 
ὃς ποβτῖς αὐτῖδας Ἱπίοπατ. 
δεάἹπβσηϊτετ οά{οίαπα εἲε 
ἈοπιξΑστισξυπί υυτᾶπϊ 

ερ 
) λογίοις κ) αἰοιδοῖς, 
3 ΄ { { 

6 Φ3Ἠει Κεείσυ φιλόφωΥ ἄρε- 
πα, 

ΝΔ ΄ / 

το τα ο κννκαα 
7ηρα γηλέα Ὑόογ. 
. ον , ο 
ΕχΡΡΟ Φαλαεω κατέχει σοντὰ 

Ἅτοη ἱπγεγίς οταή ὦ- 

πο, ῬΙΥΣ15. 45 Σ118 

Απο εὐπεύαογευ απἲ: 

110 ΠΙΣΕΠΔ οὐίοίά 

76» ν Ρε ΡοΜΕ4Φ. ο 

ἔας.Ὦ οτ.ρτο δόξες. Άσσυπαεπειπα ε{ ὰ Βπς. Τιαις Ώοπαίπί ροίεπιοπτεπιεἰσγαίί 

3 

Ατητηκαἰβιηῖ,σαϊ απεο ται- ΄ θάτο Ῥπες ΡβαΙάγήι νὐφΗέ 
Σο Ἠοίρίτες εταἀεὔσεσεοπι- δέ μν θόρμήγες ὅσω- σης. Νεηπε ρρρη αἰ- 

δατεδαε. Ίσα νέεμµι ριετῖ όρια, χορώνίαν ο. ϱβ! ο ἐν ων 

Ἄες οἰελατα ἆοπιὶ εεἰεῦτατε, κε νο 4247440 ας 

δες Γααηϊδὰς (ταιοπίδας ἆ λνικαρ παίδων ὀάροισι δέλο- {0ΥΣΜΗ11 βιαπε ΡΦ. 

ἠπιπίίεετε ἀϊσπεπτυτ:αάεὸ 7» Γεηηο μέθη: στ 

κ Ππάλαήας απὶ ἠοπήσαπι: πο ποφεν εὖ. φρῶτον αξ- μα. ὅσα, 

{π οτε νοσ(εεάτ-Ο πατε απί(- ων - νοῥεασι ασ 
απίς βπάῑο υστυτς αάά- 3 ας ο δα. τη ο ΡΤαπΙ2, 

ἅας τετη ρτο(ρετὲ σε[ετῖτ, περα Κοι- Ρ/«ΕΡ44 ο αμξζ 

Ρις απ μοῦ παᾶυς ες, 
ὃς ΕΠπιυσι Ἰάσοτυη ρτᾶ- 

ϱ ἀμφοτέροισι ὃ᾽ αἶκε 
ολ ώς Εν Ε ες ης 
ϱΥ αϕ ἐγσνρσΗ ον 

210. Έεμέ αμάγέ 43 
4 [εσα», ο οί πιο 



Ἀ 

-«αρπά απο(αῖς Ρεπς οὗ {οτῖ- μες : 
«Ῥτοσυπα εοπιτηεπάαΏίοπεπι απότας, (εεαπάαπι ἔαἡοΙταζετη πιει το ο ορος 

-ᾱ βαιαῖ βίαατας,{ππυτηαπι ξσς]ιοῖτατῖς στα ἆἅ,δε οτταπᾶ 4Ρίςςτα Ππαπσμάπσναπα ν 1τΑ Ὑενιέο- 
«αἶης ρτοπιουεσίΏοΏ Πσεας, σ]οτοββιπιὲ ατη ρε. 

Φεάροις ὶ ποιταῖς. Ὢ)οσες νίππι Γή τοσίεοσησα δε Ροξταταπα»α 
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βπάσπα. δια] ἆεπα Υ1τεας ορ- σέφαφον ὁνμσοΥ ΦέΦεμται, ΥΕΥΗΙΦΗΕ ΑΗ; γ{ν 

εἶπια ΕΡΙ εἴεππετοες. Ο πὸά η ή 6721, ἕ οδεΙ- 
Ὥρεατετεα αριἆ Ῥοπος,ιπιὸ ο οσο αὦ αεεερ]η. 

: ον , π /; ζω ώ ο. -- 

θἷον ἀποιχοιδωγ.Ἠος εξ μόνον τεβγηκότων α)δρώπων } βίον κατα κους τοις -ά σεζο 
αἱ Ποπαίπισω Ρε- 

οἆ ὃς αἰῆς ἵη ]οεῖς ἆοεεε :νε ΝεΠᾳ, 
οοσπα πιεπιοσίαπῃ αἆ πος ται Ιετηητ.Ο 1 

ας, Οά.8:.4.Οατπι.δς Τμεοςσής, δ.οπή(τ. 2. Ἰάέππωπε αρετεὲ Ρτοβτεευτ Ἠος 
ποσα ον ώρα ες 

ὁ φθή. Εκετηρ]ο ρεσεεάεπεεπα {επζεπείαπι εοπΒεαιαε.ᾳ«ἆ ἐδαμῶς δήρετα, Ἡ τὸ 
Ὡκρώσου Φιλοφερνητικὴ ἀρετὴ, ἹπΏετε ναῖε νίτοσισα ἁοέζοσαπι ΕΙΑΕΟΣΟΣΗΣ ὃς εἴσα εος 

Ῥεπεβευπα εβε Οαβιπιἠπάέαπε Εαέχυτα Υε αιιὰε ποπ «85 πεηῖε,δοἱοπεπι Ἡπ- 
εες:οχτεζοςδ»νΏ πα εχ {ερτεπα Οταςῖα (αρ]επερηρ απ ίατεπα Βαδυῖε, ος 

ὃ ὃ ταῴφ.Ἠος εβ κε τουδαντίον Φύλαευ ὃὶ ὁ λαλκρ βοῖ, καπαχαυσαντα Ἴδυ αγ 9ρῶ-. 
5 το μεσα ν . : 

-σοῖς αἰογρῦ φήμη ἔχη, {ει κακῶς ὠχέει. Αεετάπα εχεπηρίαπᾳ ὰ «ΟΠΙΤ
ΔΣΙΟ. Ίπωρτοῦος : εντ. 

ἠποππίηες δὲ γ]τεμεῖς ο{οτος,νεὶ ο{ευτοδυνςὶ Πηήαπιος Ώιαπείε ἆοσεε. Ν] ται- 

το 1]]ο Ῥμα]ατίάϊς ποτῖας. Ψάε Τ αοἱαπΏπα 1 Ρμα]ατιάἰς ἀεξεμβοπε : ὃς ραΐππα 

Ῥοξεας. χαυτὸς εοπαζ[οΥ.Ῥιπάατίευτα γοςαδυἱυπιαυοά {π Τεχὶείς Ώομ τερετῖ- 

εεατοπὶῇ ρτο {πβτιπιεησο αἆ ἠπυτεπά πα. 
3; 5 5 - ε η 2 9 Ξ / ΕβΑ  «α 

ἐδέ μη. Ῥτοία ἀῑσας,ἐδὲ ἂμὴ' αἱ ἐποικέδιαι χα Νάραι δεχογ ται εἰς ΧρΙώΥΙάΡ Ἴδείαν πὰς 

-σολδων ομιλέαις,ὸ τοῖς ὕμνοις παρὰ ποῖς συµποσίοι.Ἐ6ο γε οροπήπαδΊεπι γίταπα Ῥΐβα- 

Ίαεῖα ἵη εοπµήπίοσιη ςαπη]ςπίς ποη «εἱεῦταπε , αἲϊ αἁ πιεπίας Μάυβσαπα ςο- 

σης» γε πωοσῖ5 εΓδΕ Πο σώζει φέλαν ἀμοὶ σεάπεζαν, υί Ῥτίπαα Οἶψπιρ. Οἆα για]- 

Ἠπ5. . 
ἐσωδέφιαυος εβ ἐπομήδαι. ὑσωεύφιος ο ἵ. 6. ὑδὺ ἃ ὀρρφῖς ὧν. Ῥτοίπάε οἶκεῖος 

ἀουμοήω». Ῥοχτὸ απεε κογωήαν {ηραιά, ρταροβεῖο εἴς, δε µαλδακὸ Ἠο. εᾶ 

Ρίο μαλδαχίὠ. 
τὸ ὃ πασεν ἓυ. ος εξ τὸ’ ἓν πε Πευ, Φρρτεύει, γεὶ το ο ὀπιτιλεν Ὦ ἀξδλωνν 

}ὶ οἳ ἀγώνος. Οοπε]μβο ε ροβεπίοσαπα ους ἀῑχίε, αὐπτη Ἠπετοπεπῃ αἆ γιτεμεᾶ 
τεσαἵαπα ΕπάΊμπα Βοσίατης εξ, αὸ {αμάσπι ὅτ επεοπι]ά βοείρετετ ὰ γἱτίς ἀοδῖς: 
ὃς ἰιοξ {γπιρεταίππατς ο επάῖε απαπεῖ Πε πιοπιεηά σ]οτία απααι εοπ{ε(αμπέΗς 
ἀπῄσπες ν] ὰ Ροξεῖς νεἰ Πβοείεῖ. Ῥτίπια Ἰβίευτ Εορ[ίοιτας «οπή!{αε 1ω τεῦτις 

Ὄεπε σετεπά!ς: {εουπάς ἵη Όοπα Επια,δς τετῇ Όεπε σεβατιµτ Ιαυάε. Οπα άμο 
ἃτ γαὸ εοπευσταπε,Ποπαϊπὶς Ῥεατίεαάϊπεπι ΡοτΠοίμπ:νε ὃς 1άσπα Ῥμαιάασης εβα- 

τησ [μαι 5. εἴ πο ὖ πάοωγλο2ργ Ξσλὸν ἀκούη» μὴ µάτευε Ζειξ ἠλρέδι» σαήτα ἔχεις- 
ὅκαν ἐγκύρσν. Ἠος εἴ ὃς ο) ὀπιτύχη }ὶ κρατήση. ΝετΌτιπα ἔγκύεω εξ Ροξε-ρτο Όωγ- 

αζωινε] ὀπισυγγαίω.ΠΗῖς ε{ι {αὈιιπόξ.αΌ Λος. ὠέχυρσα Ῥεί {γπεορεβ Ρίο ὦεκθθησα. 

σε] Αεο].ὰ Έπειτο Αεοὶ. ἐγκέεεω Ρίο ἔγιωρῶ. 

1 

λά πα. 



Ἔω ΑΥΤΟ ΤΕΡΟ Ν 1 

ἅρματ. 

Ἐ 1δο Ἡ δε 

νιάχοτίασι αἀερτο. 

ΘΡΕ ευ 

ΑΕΟΥΜΕΝΤΝΥΜ. 

τὸ. Ργα[ίατ ρος 

υἱδδογία εγγμ]ὲ. Ιεἶπᾶε αά Ιοςμή ἀε 
οΏεοαήο - βηέηιληη αγίας ΕΙΙΘΥΟΛΕΗ ἆ 

(γαπΙΕμάίπε ἆξ-- 

σγεάί τη. Τογεὸ Πο 8 «ήτειι αὐμ]αίογῤή αεεοπήπα-- 

-4ρε, 

πιρόφξασ. 

Ο Φτταευ(” εἰπίτας απη- 
Ρἱήΐπαια , ντος ποαχίπια ες 
απαταος ντδίδης, ΑεΏσαά]- 
πα, Νεαροῇῖ, Ερἱρο5., ὃς 
Τγεῖνε ςοπβατα,α 35 {104- 
ἅας Ατεβίας 1η νηλπι τεᾶς- 
αϊτιδυταςη[ Ὀε]Ηεοβςυί- 
τῖςτεἔεττα, ἀῑαίτα αἶἰτεῖςες 
ψητοτᾷ εαμῖς ξεττόαπε θα - 
ἀεπείπτο, αἆ νος {αςπΆά(5 
ετ Τηεδίς γεπῖο, γο/(α πε 
Ίος εατπιξαΈετο, οὖο 128- 
ἂες Ηιετοπῖς ρτεάἸςο,σσ35 
σηεείτης οϐ φυση ἀοσ πα] Ελ 
εωττο] οετιαπηίης [ανχςλ 
οοαἀτήασίω «πσταπο φεΣ- 
Σαπι εοπεΏζίεηῖεπι ΑθΙΣΑ- 
αἲς,ὃς ἀῑτοχίς , γι γιο ία 
Ροῦτας Ώτ , ἃτ «οσοπαᾶι 
αζερτῖς , γηὰς Οτιγοῖα, 

᾿πδῖ εαπος ας, [ρ]επάιάϊΠι- 
ἆθα ἑνα αοςε[ᾶτ., δι ἰοπσὲ 

εροφὴ αι Χώλ. {8 

Ἀήραλοπολιε ὢ Σνεά- 
κοσαιιζαθυπελέμου 

πέρᾶμος Αρεος: αγδ ρῶν 

ἵσπων τε σΦερρχαραᾶΦ 
οαεμόγιαι θοφοῖ» 
μμιν τοδε τ λιπαα) ἀπιθῃ- 

ρ 
φέεων μέλος ἔρχομαι» 
ἀγγελίαν τετεαοείας Σλελίλθο- 

γος. 
ἐνάθματος Ἱέρων ὦ αρα- 

τέων, 
πηλαυγέσν αὐέΦησεν Όε- 
πυγίαν οεφαύωε» 
ποπαµίας Ἐδὸς Αρτέμι- 

ος. 

πο ὃς ἅτερ, κείγας ἄγαιαῖση. 

« 

μετέφρασε, 

ο σγαπάμμύε ὃς 

7401{ὰ θε]]μοῇ ΙΤ. 

λ{αγεόν γΙοΡή» 6 Μο”. 

γάιζμεΓ 27ο ς1εΆ” 

βἰμ 4 Ἠμαιά α{ΗΜΙά». 

το ᾗος [εγημζμ. ἃ 

Ἰδεοῦό α/ετεΏς εΑΥΗΕΤ: 

γεπίοο ΜΠΕΗ 41” 

ὀγίσατησε εεἴωγό ο 

Γοπείμη. ΤΠ 10Η: 

Ἡεγοῦ ο εἶ.γ. 

εἜοτια Ρ2Σ1615:2 147 

ῥήεπάεητ1δ» γεάαΐ 

μιζ οσηγρίαπὲ «σγϱΗΡ2 

ος κ, 
Όμα 0Ά πε 11. 

Ρίαειάν 13 πια». 

ταγίεσα τῷ ΜαύεΡ σσ 

΄ 

ΕΙΡΕΜ ΗΙΕΚΟΝΙ. ονααν 

ει 
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λος κας ος αερα ποιιλἛγίοις Ώα(ος ἐμοῦ 21. 

ἐ, εαπα οἲ Ἠπιυ]αςιταπα ἁ θύμαοσε σπωλοι». 
ασια]ῖς Ὀΐαπα «ας οπίας ο τρ : οσο : 

οΡε,είης 4αα ετἶαπα οίξ εαπεβσίς, εαπος τασίερατις μανεπίς οσῃατος Ρ]αείαϊς πιααϊδής πας 

«ἱοσιαίε, 

πῷ ἀστῷ.Ἠος ερϊθίεἶοα {ίση δίετ Ειετοπί εωττη νἱόχ
οσίαπα αἀερεο-{εά γεῖς-- 

τες ἀμβίτατιηε οἰαβιοά1 εκ ]αάϊς τεροτεατα Εαεηήε. Τΐπχας Ίπ Ταγβαβετῖῖς: 

Οαἰπιασλης ἵω ΝΜεπιαϊςῖς: Απιπιοπίης δε (3Η τατης {π Οἰγαρή»:ΏίουγΏις 

ἀπ Ῥαπατηοβαϊςίς οὐτεπτᾶ ρυταμήε:ασοά νερτοβα ιν γἱάσαξαῖ, ταν λεπαραν ἆπὸ 

Θηβᾶι ἱεσεπὰβ εἰῖε αβ[ετῖενταῦ λέπεραν ὧσ' Αδίωῶ εχεο «οἱο.56ὰ ἱομβὸ γεηαπιή- 

ας εβ νὶδτοτίαπα ως Εῖς ἀεσαητατησ» σπα Ῥγιήασασι, παιίάσαα πος οσά(πε 

ἆβμά επεοπαϊηπα ςοἱ]οσατα; ὃς γεῖ Ρτίοσεπι Ιεοταπαρνεὶ εἰπ{άεπι ϱεΏςτῖ5 αἷϊαπα 

ἃ Ροξτα «εἰερτοτὰ. : θες 

μεχαλοπύλκε,Αροβτορδε 2ἆ ουταςμ/ο» ὰ ααίδη εκοτάϊτης, αήα οἱοἴαε εἩ- 

ἆμς τοχ ετας Ἠπετοη,βής ντος εἶατήπαια.Ἠαης εοπάϊάήτε ἔετιιτ Ατεβῖας «ο- 

αἰπτβίας, δε Αεβταάίπεα, Πεαροῖα » Ερ]ρο]α5» ὃς Ἴγειεα {αραέχας 1η Υπατα 

πεἀερίβς. Ἠϊπε µεγαλοπελες ἁἴομητατ ὀγταςμία » οπία ντος εταῖ απαβΙάηπιαν 

Φουἰάσπι εκ απαειος οοπήαπέής ἵπ Υγηβπα ετᾶτ τεάαᾶα. Ἑτ ος Ρεπατα 

ο ογτασυίατυπα εποοπα!ηπα. ςεειπάναι Ρεητης ὰ τε πἠΠεαή, απάτα αρρεῖ- 

Ί2ΏτΗΣ τέμβρος Άρες » αὶ Εαβυπόλεμος Ἆος ε{ξ µεαλοπόλεμος αρρε]Ίατυς. α. ἆ. 

εἷς βαδὼ αντ ἔσι μέγα πόλεμου ἑρχόμᾶνος : νε] ρέγω πόλεμου Ἠγέρω. Τετεατα ἃ 

γίτοταπι Ῥιαβαπεία : αααπι τερφοὶ γοςαητας ὠδεῶν ἵστοως κὠ σδήρῳ χαιρόγ- 

σωγ, Ἆος εξ ῥεἑεδγνως Ὁ οὐ μεβγΙώήὴ εοβΙάτΗΠ 1 δι αἀάϊτο ερίεπετο φωμό- 

για ἁμώπα , Ίεα [αῇος, ία τεεεῃς Ῥαπί ὃς Ταγττεπί ὰ Οεἰἶοπε ὃς Ἠιετοαπε 

αιαπαῖὶ ρεα.]το {αρεταιί Βπεταπξ. σιδκζοχαρῶ Ὦ οτ.Ρτο ϱΟΙΠΗ. σφερρ'χαρμώγ Υοςς 

«οπηρ. εχόθλαεε δε χώζω.τεξτα» Βηρυ]ατ. εῇ οιδνεοχάρωηε. Ῥοττὸ παόχεπυς ο εῃ- 

«Ἡξ σπὸ παίετετος {παπα «αἵπαε. 

ὕμμων. Άυιπς οβεπάϊε νπάς πῆττας «ΑΙΠΙΕΠ » ες Τβεδις πἰπαῖσαπα αἷα 

Ῥιϊπάσεϊ εβραιτία, Τῃεβας γοςαε λισάραλο νεὶ ὰ {οἶἱ Εαεουπάϊτατε,νε] ἃ ]ος εἶα- 

αἰεμάϊπε ρτορτες Ἠειου]επι ὃς Ῥαες παπα αὐὰ Ταεβασί ἔπετυπε :Ιπιὸ ὃς ρτορτες 

ρἱετοίαυε οἴιος νίτος εἰαβιπιος Ἱπάς οτ]ηπιάο». τοῦ λιπαρῶ Θβῶ.Ὦ οτ.ΡΓΟ «ΟΠ1ν 

3 λιπαρῶν Θεώ. 
φέρων µέλος. ἵατω ὃς αλά παεεατ οίεεπά!ε, Νηπαίταπη µέλος ος εβ ᾠόόν. (πἷης 

«οβιοίηπι Εατῖπι αἀάτε: απαπάο νοςας Άπης Ἀγπιπμαι ἀγγελίαν τεχαοείας «λος εἴξ» 

πυπείωπι απο ποῃ πιοὰὁ βσπἰβεαειςρ{εὰ εείαπη Ἰαιιάατι: γἱόχοτία ουττη]ς τεβῖς 

Ἠιειοπίς. τεσραοθία ἀῑείτατ ἐλελήλβωΥ» ΓΕΤΓΑΗΣ εὐπΏιΖ1εης αἳ Ελελίζο, ααοὰ γοςαδι- 

Ίπτι οεσυτεῖς ρεῖπια βτορᾶα Ρέας Ὠυῖυ5 Η5.Οἆ: δε χθὼν. εεγγαινεὶ α ἐλελίτ- 

πωιαΓ]ο(ΟΛΩΙΣ10. 

ἔνάρματς. Ἠος εξ ὦ 5 ἐντυχῶς ἅρματι χΕώυλυοε Ἱέρα) χρατήσις δλαυλεσάτο ὅρ- 

συ αὐέθησε τί) Ορπυγαν. Οοπιπμπ]εατίο Ἰαμά!.Εεεπίπι Αι νἱεχοτία ἴσις ετῖᾶ, 

αυαάξητεῃας ρείηεε αἆ Οτεγβίαπι νοι αἱεραπεατ τερῖς εσηῖ.ΟτεγβΊαπα ουτεπα 

ἀπεο]μσιε φ]εἰἶα (Πετίοπείαπι.δοπι εἶὖπι ας ρΏὺς εἴεε ΙππΙσεαπι ογταςη- 

ἃς Ῥοῦεα εβ εοπ]απάχα,Ροττὸ ἐνάρματος ἀῑείσαχ ὁ ἀγαδον ἔλων ἅγμα : νεὶ τῷ ἅρ- 
ο ρε πῃ Ἡ 
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ματι χεώμλνος ἐυτυλῶ». Ἐκ εὖ ὃς ἅρμα. οι ο. αλ 

ποταμέας ἕφνς.( οπηπιεπὰαεητ Οτεγρία ἂταεεῖατὰ εἶας Ώεα Ῥαπα, οςΠο[ίοη: 

ΑΗΓΕΠΙ σοσαµία: εΧΡΟΠΙΕ Αλφειόας,Ο)αἷα απ]άἆαπα ἀϊευπτ Αἱρβεαπι Εαπίαπα απαῇ. 
{6 Ώϊαπαπι, δὲ εαπη γίαιε αἆ Οτιγσίαπι πίεηπυτασι 1Ρἱ οοπ{Πείβς. Ὑπάς Α- 
ἥεοα ΓΙαπα τεπιρίαπῃ 1δί «οπΏταέχπα.Εἰαμία]εσα αἩ] ποπαϊπατᾶ ἁτεμης, οιία. 

Ππι]αοατᾶ Ὀίαητ αραιά Ατετομίασα ζΗτ, ΑτετΏη{[α αιτξ εχεῖρῖε Α]ρ]εί σα 

ἹΝοπ ταπεύπι αὐζεπα Αλφέώα εοσποπαπαία Εαῑτ Ώήαπα, {οὰ δί Αλφείαία Γευμοςς 

1η Εἰίάς, τείῖε Ῥαμίαι. Εἰ. Ροβ.. δε Ἑίαπα Αλφειογίας ἢ Αλφειοίσης [πσμπα ο Α]-. 
Ρλοί οίήα ΠΗΠς, {οτιδής οιταῦ..[.δ. ο τον 

τω; Ὠοτ.ρτο ἃ. δε ατεῖς, ρταρο(τ. ρτο {πο]πηξῖ. ἡ». κένας Ώου. ρε ὀμείνως- 
ν ν » , 5 α 5 αν ΄ 

αιά Ίοεις ας ε εοπ/τιεπάμς τᾶς ἅτορ , ὃν ἐδάμιαοσε ἀγαγαῖσν ον χορΏ κείγας ππώ-- 

λοις ποιαλὠίου. Νιδοτία πυῃς αἀβίρεπεις σαυία. αἀἴμααητες, Γἱαπα,δε Μετ. 

εὐπίᾳ5. 
κενα».Γιησεπάμαι ῃος νοζαὈυήαπα ευπα πωλεσ:αποτῖαπι ετῖαπα εσιεβτῖς Ῥ1α-- 

πα ρυταευτ:άξ αμα {ς Ἡοππειιιςτεξετεητε 9ο]. Του Ὁ χολωσαμέγη χευσήγιος Αρ-- 
τεµις ἕκτα, Τ) ΙΚΙς ἀγαναῖων Ῥτο ἀγωαὶς. Π]αά ροξτ.δί 1οπ.Ώος ϱΟΠΙΠΙΗΠΕ. σοιλα-- 
γίοι Ὦο{.δς Ροξε.ρτο ποκιλίωίοσ.Ἠος ε{ὲ πεσεικαλµέγας ει φωκίλας (ώς Ἐρονπααν: 

Ας. 

ἐάμιασσε.(σειπΙΠαζο σ.ρτο ἑφέμασε, 

παράφρασε. 

Ἐτεηίπι 1] (αο]αίς τε- 
θατῖεῖς σαιάεης Υισο, ὅς 
Μετευτῖας εειταπΗπᾶ ρτᾶ- 
{ες τραπίδας απιβαδης «ο-- 
ταίςπτα δὲ (ρ]επάϊάαπι αᾱ- 
Βἱρεεοτπλππεητηπα, οὔλη- 
ἆο Νερτυπᾶ Ιοπσὲ Ιατέαιε 
ΡοϊεπΏ Ἱπιρετίο γαἰεπεσα, 
-ᾱὲ ττάεῃῖε ἵετταπη εοπε- 
Πεπτεπι Όευπι ἵωποζαπς, 
τοδαβος επος νεὶ αἆ Ὁχ- 
Φα5,γε] αἆ απαἀτίσας εοτᾶ- 
«Ἡστισα τταΏεπείωτη Ώαδε- 
αὶς οὓς ὥῑεητος Ιπησῖτ. ζᾱ- 
τετήπι α] ροᾶτα α]ιος τε- 
σες ἀμ]α]ίοπο Ἀγπιπο Ρτσ- 
{ε αυητατ, απὸ πιετίσαπα 
γἰστατῖς ρτΕπ) ππῃ Ες ρες- 
ἆαπτ Ετῆς ου] ἆσπῃ Ρίεταπ- 
σας (Υρτ) Ροξτᾳ (οποτο 
ατπάπε ἀεεοταητ τεσεΏχ 
ἔπατη Οπγταπχ 4 υ επι Ρτο- 
Ῥετ[ο απ]ππο ἀῑ]εχῖτ απτεῖς 
εορηἠς ἀπβσηῖς Αρο]ΐο, 

ἐ1) Ἀ. Ἠος ρετ ππεβη εξ εαρίεπάµτη ». ὃς ὁπὶ σωωατβέον γειδο ονασν 

3- ο 3 
α]Τςρ. Ῥάλν δα 

9 3 "να ΄ 

ἐπὶ γὸ [λέει παρ- 
΄ Ν ΄ 

σος χεει ὄδυμαν 
σα 3 ψ, ο” 

ὃ,τ Έαγωιος Ἐρμᾶς 
3 ν ΄ ΄ 

αθλαντα πωησ αοσιοή. 
κο λᾶ - 

ἔερον ὅταρ ΦΥφρογ, 
3” .) [ ΄ 

ϐ9 ἅρματα πεισχαλιά χάτα- 

ζευ- 

“ ΄ ε 

300) ὤνγος Ἱππειου, - 
3 ΄ 

ὀρσεσείαιγαν » ξυρυβίαν χάλέων 
Θεόν. 

ιό ” 3” 

ἄλλοις δὲ ης Ἐπέλεοσεν ἄλλος 
3 

απο 

οσο, » 5 
ένα χέα βασλευσν ὑ- ς -ς 
(9οὐαποι αβετας. 
κελαφέοντ ᾧ ἀμοὶκηύ. 
ἐν οολλάκις φαμαι Κυπείων, 
«Νε 
9 

΄ -ᾖ τ) 

ῥβλῤίταν, σοεὔνον 
ἐφιλασ᾽ Απολλων». 

[ά 

μετάφρασ!έο- 

ά [ασΙέώ ζ4Η”- 
45) νήσο ΤΙΜΗ ΕΠΗ 
μιας 
ΜΕΤΟΙΣΗΒ, ΓκάμσησεήΣ. 

ἹπρομίΣ οΓπάΕΙΣ 14”. 

άρρο/ίζ αά δις»ό’ 

ά γης βαδεπῷ οὔε-: 

δες ΜΏΧΕΤΙΣ 0Η 

ο μπᾶ» ΕΥΙάΡΗΣΗ 1πη- 

ωπσα »Ρ7άΡοξεΠΣεΙα. 

(ηοε7ς Ρεβ. Αἰην αμ” 

ΣΣ αφ αμα γή: οὔ-- 

{εεῖε εσπογΗΊη Ες: 

ῥρπήπο βγαπ Η΄ 

Σα. Ναγγε(υμαμέ, 
ϱαμάρηη οἴγείμη Η1ή- 

{βρε /(εγποµες ΟΡ 

78) 4ξ αΥΜΟΙΑΕΡΣΟ3 

Ρὲ2ὲ ἀῑ[ενΗ 4 Ροβο» 



σ 

υπνο ασε ο 
Ἰχέαιρη σαρδένος ἀῑεῖειτ Ὠΐαπα., αμία Ρετρετιαπι ναριπκαϊεπα {ετιαίε: 

γεὶ ἆ πΊοητε Αιζαάϊα Ῥατιπεπίο. Ἑε αὐᾶ νε Ροξε γεπατςα Ῥεα {αειαῖς. 

σαπάεδαε. τς [ασίγεωα , δὲ χαϊωζαμήεο Βαπίβκας, χε «Ἰενμα πος εἰξ ἆμφο- 
τέροις γέροι. Ξ 

βατρες Έρρδε, ὀναγώγιος α-ἀ. ὃ Ἐν ἁγώνων ερσύτα. δἱς Αε/ομγ]η' «σα 

εοπωρεί]ας, Υτ τεβετε 9ε]ο]. Εγα}ώγιε Μαΐαι κ) Διὸς Έεμᾶ, μον πως 
αθλαῖτα. Ἠος εξ λαμµσεὺ. Δεευίατ.Ώος. ὃς Ροξῖρτο αἲγλλη58. ἃ ποπα ας. 

αὐλήε:ᾶε σπο υἷάε Σ.εκ]εα: ροτσὸ αθλάλτα κεσµόν Τ164 07121) ος ωρες 

ἔεκον ὁπα. ος εξ ὅταρ εἰς ξεσὸν δίφεο» καὶ αῤματα, χαληός πειδοµλνα καταζευ- 

ονύη Δένος ἵσπειου, ἃ Ποσειδόγα χαλέωγ. λε ἆἀμο ποταμάα:: δὲ αμαπάο {ρ]επάιάμτα 

οπαζήπα ππροπαης Μετευσίης δε Ὀΐαμα.». πἰπίταπν αμαμάο εΗσΤΗτΗ 18- 

Βειή επτας Ἠίετοι. Ἐε απίά 2Ώτε. εετταπιεῃ. ἔεεετίς: πίτα νε ερτππαπι- 

Ἰημοσα ή, ως αβρην αμαν ος εις 
ὠ,Ῥταροβείο ρῖο εἰ Υάε ταείοπεπη εσπέἔκαεπά!. Ρτρεεάεπεί {Π ΑΠΠοίαξίοῃς»- 

Ῥοττὸ αἵματα νοζαῖ πειρλάλίνα Ἠος εἲὶ πειδόµα τοῖς χαλιοῖς. Ότατα αυτεητ 

ςεἶλοίῖα ταὺ σειρὼς κεὰ τὰ ζνγὰ ]ήπευ δε ὥεσᾳ ἀῑκυπε Ιηζε]Ηρί. 5εὰ ]ομφὲ ΡζοΡαΡ! - 

Ἡπς εξ πιετοπγπηὶεὲ Πππεπάαπα Ώαπε γοξεπι» δε Ροξήοξ επίσης. παρυις.. 
αποά εαιῖς εἲ εἠρμεπά μας: ἄςυεῖ αριὀ Ὑπσίμαπι 1.1. «εοτς. νετ. 

ν]είπιου ον : : 

το ΤΕΕΡΣΗΣ εηΠῦ αεγίσα, εῆπε αλά οΗΤΗ µαδέπω. 
Έτασιε χαληὰ {εμ χαληέο ασά εἴξ ντους, -εχροΏς ταὲ ἰώίαι ῥαδεπω, απϊθης-: 
εαί επσαπι (ταμεηῖες τερυπεης» ὃς αυτίρα Ρατετε. εοβµπίης, Ῥοστὸ θέγος- 
ἔσπειον ε ος {ρίος {πτε]Ηβε,εόίαυε τοιήτος. : 

ὁρσυσείαυαν. Ῥετ απτοποπιαΏαπα Πς γοςατῦς Ποσδόγ. υιάε Ώαπς γο-- 
οεαι΄ εχροβτασι  Οὰ. 6. Οἰψπιρ; Βε.- 4. ἐυρυξίαν γιὰε ΟΙ. Ο4. 6.ερ.Σ. Ἰόεπαν- 
ὀυρυδεγὴς ὃζ ουρυμέσον. οριες 

ἄλλοις ο. ατα οβιςί] Τα ταείοπεπα τεάΚ1τ. α.ἆ, ἄλλος 3) ποιηπὴς ἄλλοις βα-- 
σλεῦσυ εὔγλο ἆμνον καπατµευάζει ἁμοβίω ὃ αβεῆε. νίοιε αἆ σὲ δὶῷ. ὃτς. ἔ-- 

αέλεσν Φεπιίπατο σι ππεττί ε8Η{8. ὀυαχέα; Ὠος. Ρτο ἐυμχέα, Εὐρθεροξεῖςα- 
5 

ΥΟΣ; α-ᾱ. δεὖ 292) νε ο «αλ ὂΥ Ἀλον ἔλωγ. Ἠος: εξ εὔγλοε, εὔευδμο». Ὡς γοςε ἄπομονν 

οσλὰς Ερ.τ.Οὰ.7.Οἱ- 
κελαφέουπ. Ὦ οτ. Ρσο χελαδέεα. Ῥτοθας αὉ εκεπηρ]ο Ογρεοτήπα, ο Γερεμν- - 

παπα Οἴωνταπα «ασπαῖας «έε]εῦτατε, ᾳ. ἆ. ὦ Ἑ πο Κνρίων ὕμνω πεεὶ «ἳ- Ἐνγεκων - 

(ὀυπῶν βασκέα ἠχάσι: οὔμαι Ὦ) ος ρτο φήµα- Ώος- εἲξ ὕμωο αμΐοης. Έωπια. εχτεπά-- 
τητ.: (αεετήπα: Οἴωγτας Αροϊμηῖς Έητ δε Ῥαρβία -πἥυς:: γε]. νε α[ή -γος 
ππε, Ἐπεγπιεόρσεις δε Ραρβΐς, ΟΥρσίοτήπα τες δε Ψεπετῖς [αεετάος» ἃ-- 
ἀεὸ ἁῑπες ντ (ἵπγτα, ορεςῃρεοµοτβίαπα γεβεξίης, Ηπίης ετίαπι {π- Νεπιείς- 
ππεπηαϊτ.: ο νο τος ος οτε 

ἂν ρτο ὃχ. ὃς λευσοχαίτοΣ. Ἐ) ΟΥ. Ρ{Ο λευσογαίπις, Ίος εξὲ χευσῶς Έευυ: γε». Ἰά τα - 
ἈΕυσεκόμης 04.6. Ογτηρ. ἐφίλασε Ὦ) οΕ.ρτο-ἔφίλησε. Ώ ας απιαµάτ Αροΐορηοα ας: 
σονο να, εὰ γι αὐϊ Μυίῖςςς Έ8ητ1 ἀεεοτάτης Εαετῖε. -. { 

Άλι 1. 



περάρραμς, 

{ποετᾶστεπα Ὑεπετῖς,υίτασα, 

πο {εεις ας ατῖες α]]ο σ]ς 

στεσὶς αχ, εχϊπάσπα , ἡῑας 

Ἁππι]ίατεπη. Ας ΠΠ απἰάστη αἆ 

Παϊα(πιοάϊ ρτῶεοπ]α [ααάυπι 

ἀπιρείμαησας, Υτρσο Ρεπεβεώς 

αεεερεῖς σταΏαπι τεξεταη, 

αἲςὰ στατῖς απ]παϊς Πατίπι 

Ρτοβεϊ(εῖτας. Τε τετὸ αὖ 

ἘΏ]ποπιεπίς Ητετος, αΏῖς 55- 

ἃες Ἱαπάσατ ΖερΏγῆς Το- 

ετεπίες νὶτοῖπες, {άαας στα” 

εἰταδ]πῖς εαπία, απδἀ Ρος 

{αε]ϊεεπι ἁαὈί] Ὀε]]1 επεητασ 

πσΏς ἀπιαεπίας {εευτίτατεπα, 

επῖας Τρβς απεῖιος Σ1Η48, απᾶ- 

ἆο πο/ᾗς 2ἆ Ἐ Πεσίποσαπιτε” 

σεπι Απαχϊ]λιηὰ απο οδάε- 

Ῥαητας, [εσας »ε ορβάτο- 

πεπι (οἶπετεωτ οὑτπο[α. 

Αε[απὲ οσοἆ «ασησα εξ Η]ς 

ἔεεεταπε 1. απαπἀοαυἷάεσι 

Φφταῖτα ἀἴπεσι 1ρᾳ Ρή «σπι- 

Σξπεπάσητ:αποσαπα {σπα Γκίος 

"ἆσπι η εεἶετίσοτα γοΐπτατας, 

σποπεςᾖιοπήπθευερἈτεσ στα- 
εἶαπι τεξεσαητ:. ὃς Ὀευ εΏείατα 
Βεπεβςὶο τερεπάαητ. 

ΡΙΝΟΌΑΣΕΙ 

ἔπῳσὶ. κόλ. ἰδ. 

ἠερέα κήλον ἀφροδίτα,. 
ἄγει 3 χάρις Φίλων 
ποίτγος αὐτὶ ἔρ]ων 

ὀπιζομλέα,σὲ αν ὦ Δειομένης 
 παᾶ 

7ερυρία «ρ) ὅόμων 

Λοκὶς παρδένος ἀπύει 

σολεμίων κα άτων ἐξ ἆμα- 

χάλων, 
δὰ τι δώαμη Φρακοῖσ 

ἀσφαλές. 
Θεῶν οἳ ἔθετμως 
Τξίονα φαντὶ τόῦτα. 
βερτοῖς λέγευ, ὦ “Περοθτ 

σοχῷ 
σωυτὰ χυληδὸμλωο 
 ὀνοργέτων ἆγωιαις ἆμι- 

βάς 

ἐποιχομέγους τν- 

ος 

μρτάφέασις. 

αὐρχήορεης Τεηργής 
γείας απεπάαπι αγίρ- 

2Ε7, ρτερίς ἀπσεπα, 
Ιηηρεῖ 442673 αἀ Ίος 
Εαεϊεπάμπι σγάξα ῥε- 
πεμοίς ΕΠΗΗΛΕΥΑΙΥΙ 
ϱ70 ᾖᾶδ {[εφιεης, 
Τε γνετὸ ὁ ΡίπΩµεΠΙε 
δ45 2Ζερόγχίά απτεα- 
ἄες Τουγεηής νΊσο τέ- 
{παξ ῥεῖ]ῆτος Ροξξ 

{αῤογες ΙΠΗΠΕΗ/Ο5, ΡΤο- 

ῥεετ εμας νεος ΤοΗ- 

επς [20ΗΥΙΣΑΣΕΠΣ. Ὠεῦ- 

η ακέεῖι παπα 

Ιχίρπει ας ἔκε 

ογέα[1όηρ ἀιεεγο ὧμά 

η αἰαία ΤΟΕΑ εγω 

σµαφκε γοὔμζα{Η1 ἐε- 

πε[κῖογε ρἱαάν τέ- 

πα ηργαεἰοηῖῤης εκβίεηέες /οἶνετε ΡΑΟΑΣΟ- 

ο } 
ελ ο { 

ἐθέα κτίλο ΑἈφροφίπη. Ἠος «εοἶοαᾳ επι ααρεΠοιίθις εοἶνατει : Ἡ 

απο (Ίηγταπι ἃ {βερετάοταα ἀῑσπίτατε Ἰαμάατ, Ἠνης Ψεπεής Ῥαρδία 

εεπαρίηπα Ρεῖ Ἰπάίσεπας αἀμεπάίαις {Πείγειπα «ΟΠ 
εἴς, 5. Αὐπα]. 

Ὃ 

ἀιάϊαε ταῖς (οτπεὶ
 Τα-- 

ο δν . . 

κΤλογ.9ςΠο].εκροΏΗ{ σωωτεβραμμένουνδζ σ
ιωήδη ὃς εὐδισμένοῦ τὸ χειθὸ. εθαΗΗΜΗΠΗ 

ο) {αγεΙς» 14Η αβΗΕΓΗΗΗ: 1 η - 
{ τες αρ: 3ῃ Εμοπίατη κηλένεβαι Ριπόατ 
σας, ἵὮ Πήδ2έγδα πτιαλοες κτιλέυον 

΄ 

μ γίατραί Ρτο π"μοη- 
. νζς η 

ται ΚάΦΡ ΟΥ , λεόντων τε, ἃς κτίλον ἀεάπεῖῖ σα’ 79 κπε 

έ ο δολ. 

ς 

ιν να να ὀρεκτίτος ἧς ἃ Ῥιηάστο ἀῑδις ὁ ὁ ὄρες τεδραμμδνος 1. 

ης 9ελιοῖ. Αριὰ μἱάαπιιδς αριά 
. ο ανα ]ας ν 

Ὃ Ἀκέω ο ο. Α]μὰς λ -- 
Ὃ ον Ἀτέλος 

ε 6 σιοράάνοε” 
φοὔος 

Ὃ πνρα ελ Αμιιά 1ά ε κτίω. Εί κπλῶσαι ο. 
φρθωναι 1) 18639 

Φ κὸ - νι ας {7 . Ρα παπι Ἐτψτιοί - ζ πλωμδύος εχροπί 
(κ σιωήθήν 

ἔπε ὃ κτίλος ὃ ἡγάμᾶνος ὃὃ ποίρρης ΚρΙΟ5 σωήθης τ
ῷ ποιρδόι 

μα Ἀ. (επετα]ῖς βποσ.ε 4ε Οταειάϊας, αι γίάετας αρρ]ιεαπάα 

Ίηγτα» αωετα {σα Βιάιοσὲ ΟΥρτή Ἰαμάαηε , ντ {ο ϱζ4το5 

ρήπανσα 
1ο επεί- 

αεσερῖι ν 

«ἲ] Ρταρεαητ, Ώείπάς Η]ετοσί απεπα Ἐρίπερμγή Του εε]ειαπε οὗ {9ε8- 

9Φ 



Ἀ 

Ῥυτεητοα. οΡ ΕΙ. .π9 
εἶτατεήν επἶης απελος {ρί5 Ες: αὖς αμοπ

ιοάο εοὗιστεαπε ἀοςεῖ ΡειαρΏτα[ῖς. 

μον 3 
5 ] αῑς 5 . 5 

Ες πίπνος ἀῑεῖευς ἀμειπηικηναύτπ
δ ιὁ κσα)άμειξίω ἀποήνεσαΕίταπε Ῥιπάρτίσυπ

α νο 

γήπγος Ώος ε η πο- 
ελοη]απι Ῥετ {ψπςοΡΕΏ {οζπιαξυπα » απο ὕαΙα ὰ σοι 

σίῶ τίνησα. 
πι 

: ὀπιζομβνα, Ὦ ος.ρτο ὀπιζομέγ», Άος εξ ἀκρλεδεῦσα, ἐπεῤρο. . ὁπίζομαι αμο
ά ἷω- 

εετάνπα Πρηϊβεαϊ ἔπομαι, ὄπδε φώκω, στ Ώος ἷοςο.. Ἠπιςχ. μτω ὃ μελλόνσων ὅτε» 

οροφίώ καὶ φερτίδα ἔλω» ΤΕΤΗ2Η εέλαγώης εμ712 εχο- 8 ποπήίπε οσὶς. ὅὸς.} σὸ μέλ- 

Άοστος ἀπιοροφὴ καὶ) Φερυτὶς»7 6) 7 σγ [οἱ σμάο Φαια. 
ων. 

σε ὁ' ὦ, Αἴπιά εχεπιρ]απὰ Ἠπετοπίς απεπι αἰγ Ιμάαησ: νε αριά ΟΥρεῖος: 

Ῥεπεάάχοτεπι {αήαι Οἵωγταπα: ας αρμἀ Έοετος ΕρίσερΒγε]ος ἩἨϊετοπεπν 

ΡιΞἀϊςαπε. Ἐεξετι αυτεπα σεΏο]..Ἠϊετοπεπα Έοετο»Έρίκεραγτίος 4ε αιίδης 

{μρειῖοτί ΗΒ. Οά.το. ρεηίευ]ο ππαβπο Ἠδειαβε. Νάπα οἴμα Απασ]ας Ἐπερίέ 

εγτασί5 εὔπα ΟΙεορᾶτοπε μμο Πά5 Ρε[ΐπα Ἰπεα
μβει » τοῖς Ἱερρῦς Ἠιετοη. 

ὀρβάϊοπεπι {οίπεσε ας » θΠοσς μία. Ελερίασι {ε ἑπμαίμταπα. Ομοά 1. 

ἔξιπι Εῑξ., Λοχρὶς παρβένος. Ἐπαϊϊασε πηπιεσῆ Πειῖ απέεπα Ροτηῖς νε γχρίηςς 

Άγπιπαπι αἩαυεπα 1Π ριαεῖαπι Ἠπετοπῖς εἀπειςπε, Ὄε γετβδο ἀπύω ἀῑδίαπα: 

Ο.ς. Οἴγπιρ. σῶς Δειγοῤῥόειος Ρεριταςς Ἠπετοπίς» ειῆας. ρατες {πῖτ Ὁῖ-- 

ΆΟπΊεπες. ος ο ος εσας : .- 

πολεµἰων. Ὥος ει Ὦ) πολεμικῶν κυμάτων ἓξ ἀερσδω»τε “παπα ος κ. ερ 

πἱὼ σἱιὸ θύαµι τὸ ἐλεύδερον βλέσεσα, Ἠ]ο ἁμαλώων Ὦοἵ. εξ ρτο ἀμηχαίων. ὃς 

Φεοκοῆσα. Ρίο θεολᾶσα, ὃε ἀσραλὲς πεμίτηπι αἀιεζόναπα ρτο {αβαπείπο ᾱ-- 

οφάλζαν. - . 

Θεῶν οἱ ἐετμώσ. Οταίαπι ρδτεπα τεξετεπἆαπι εἴε ἁοεβῖες Ώπης 1ν 

Ειεϊοπάωτα επατα. αβετῖε ». απία Ώευς Ιάΐρίατη Ίδεε, {άηιε ρετ Έοπεπα». 

ουῖ ααδά Εαετῖτ {πρτατας» ρταυήηπιας ἁαῖ ρα:πᾶ5. αἱόίαμε {πο εχεπιρ]ο στα» 

ἕος Πετί ἁοεεε, Ἑαδιίαπι Γσ]σπῖς νιάε 4. Μειατα, Οιά, ἐρετρώα Έατ. 1ο. ὃς: 

Ροξε.φανΏ ὨΏοτ.ρτο αρ). . 

ὃν Φλερίωπ.Ἠος εβ ὃν ταλε! ῥοχῷ παωταχᾶ δγέκλεο. πετρος τεελὸς ἃ 1.ε6-- 

πῖσετο εχροπίεασ ρεχγο[ᾳ 7ο7:. γυἱβατα νετίο, αἰαία γορᾳ » δε ὰ Ξεμο[αίῖ.. 

παλὺς ζοχὺς. Να] 1 ἱ αµτεπι τερετίο γοεαβη υπ πεζός, Νες ἃς Ρητο Ἱεσεπάυπῃ: 

αυῖα ποα Ἱρίάςα » {εὰ {ειτε εΠε ἀῑείειτ τοτα επί αἱΗρατις εἰ Ία]ομ, 1; 
ἀεόαυε Ίερετο πια]ἶεπα σΏεεέᾷς αἱαγηρ- Ώος ε{ξ παχὸς γείοχν εεἶεής ντὶ ἵπτετρτε-- 
καθως. θελοἰα, Βαυίάεπι εα νο]ιύευσ σοτα εε]ετίτεις- δε ντ αἰτ Τήσω1, Πδ.τ.. 

1145. ΙµΊοηΕΡΙ 2έηζ4Τε ΙΧ1οπή από 
ο Τοῦ Μαη} εεζέγί οκ] Πε ζρα 7οΣ4.. 

ρεο Ἔνοργέτα». Όους, Ρτο ὀνοργέτύν. πθβε 6ποπιεΏ Πε ρτο(α εβοτας, ὃ ὃ νοργετή-- 
Φωτα αλ τενερ)ετεῦ. 

παράφρασε»- Φος) .κώλ. ες μετάφραση» 

ο .- ρεπευ]ο πὸ ἔμαδε Ὢ σαφές. ἔυμδνέ- 1 ασεσε ρίαπὲ ἆλ- 
«πρηο μετίριουὲ ἀῑάιείτῬο σι παρα κερδών αῑμζ. τορίείου επί 
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πε βΒοιὶ εξε νἱοδίσι ΌεΠε- 

Φαεϊεπάσπι. Οἶπι επίπι Ρος 

Τουΐς δαιπταϊ ή Ῥεπειο- 

επτίασι ὃς ΔαπιαπΙτατεΠα,εκ- 

Ρίατο εἶας λοπιίοιάίο , 

εοπίοτβσπα Όεοταπι εῇεε 

οάπι[ας , ὃς {αααί Πίοταπι 

εοππετ(ατῖοπε ἆοπατας,ζωι- 
εἰελίεπι 1]ασι πο ἁῑα {ετυα - 
αἷε Ιποβξεπίαπι. 5εά πείεῖο 
Ύ πα πιεητῖς Ἱπίαπία Ρετεῖτας, 

1]αποπίς, αὐς {οἶας Τουΐς 
εοπἰασίαπι Ιαςππά μπι εξ [ος- 

εἴτα,απιοτς. Βασ. Ὅσπ 

απδά ΄βαρσαπι ουσηῇεε νχ 
Π]ε 1π[οίεας., ἆαππαπα ἴπ-- 

φετος αεεερίς: «δε πιετῖτα εᾱ- 

συε στα ραπα Πατίπι εἴξ 

πιυ]ἅατας. Αἴααε Βίς ο5- 
ἄεπι ἁποπιπι λίστα ταις 

εοπίαης, τεήίαπε, οὗ ας 
Ἰαδοσῖ ΠΠ σφταπηπο(ο εξ αἆ - 
ί6εας. ἵαπι ρίπιας «Ίπτος 
Ότπεος εοσαατο [αησυίπς 

ῬΓΝ ΟΓΑ ΤΕΤΊ 
γλυκωὺ ἑλὼν βίοτον, μα: 
κρὸν ἐχ. ὑφέμειεν 6λβοΥ, 
ὠαμγομλναις Φρεσὶν» 

Ηρα, ὅτ᾽ ἑρῤσωτο, τα) Διὸ 
ενα 

« / 
«λάχον πολυγαθέες. 

ἀλλά 7Η ὕβει ἓ ἁνότου 

τ καδράφάγον 
ὠρσι τάχα δε παν ἔομότ᾽ 

Αρ, 
ἂν δν ” ΄ ες 
«ξαιεετου εό ΑΟ ΧΡΟ). αι 

δύο ὅἳ ἀμπλαχκίαι 
φερέποοι πελέδονπ τὸ 

Δ 

ὃν 
4 « "5 ΄ ο” 
βρω. οτἩ τΤ εμφόλΙΟΥ αεκσῃ 

΄ 

ϱρο”- 

πσος ὧν ἅτορ τέφας 

ἐσέμεε Φατοῖς 

αρμά δΑΣΗΥΗἱ ᾖβῆος 
ἆη]εοῃ παδη γα, 
Ίομδαη πουν (ης 
Τα οἱ ασεῖη βίος 
14ΕΗ5ε Ι4ΤΟΠΟΊΗ σα α 

(ερεής , 4 μαηι Ἰομ 
βχασα {οτ1έ ΑΗΠΕ η. 
ΕΙΗη { ΄ ο Μμάαι {2 εη 
Ρεεµ/αησία η η 
«Η(ο{οπερός 1Η]. Ε 
ιο ρα εη/ΗΣΑπεΙ΄ - 
Φε , εφ βε η 
Αμήν ἍγμΠ.. 
μα αξεηι ομἱρεβρογ- 
ζα271115 {4015 ΑΥΗΤΙΗΗ: 
πα» φμδά βεγοςϱοςηά- 
Σπ [αηΦμΙπει ΡΜ 

που {πε ᾗαμάρ Η/ομίε 
136 «0/ηή1ε». 

; Εε[ο εοπεαππααῖτ, αυαπάο Ὀείοπειπι {οεεταπῃ Ρο ἆαταγχοτε πιηπετᾶ επίὴς εβᾳᾳῖ- 
εαλπίσσι , αἆ Απια]ατατη εοὐιήπίαπα ἱπαϊτααίς, ας { ]α τταάιτητας εει : Αἴταπικα 1 
ἔοπεαπι εατοματίατη, 1σπί Ιπῖας οςςπίτατο », ὃς τεημῆχροίς τταδίδας {αρετίας ωβεαίαπι 
πη][ετυπῃ ἆσ]ωσὲ ἀειτυῃτ. 

Έ 

» κ . 9) μ - ρα - 3 : 
τος εμας ὃ σιθέρ. Ἠος εβ ἔμαδε Ὁ σιρὸς ὅτι δὲ ἐνοργέάω αὐταμάίβεδαι, Ἐἲε 
Πῆς απιρΗΠεατ]ο εχεπιρᾳ » τερεείτα παιτατίοης ὰ Ῥεμεβεής Τους ειρα]-- 

ΧΙΟΠΕΠΙ. 
αἱ ι ο σεν - - 
ἐνμλέᾳ}ὸ. Ἠος εξ παρ γὸ τοῖς αν Κρένε παμσὺ Ἔνμλνως Φδατινεσι ἀντῶ» ἡ 

η ΄ 2 ο. . - 

βίο Φδεζάμλνος τῶ ὦ Θεῦς δαγωγίω.Παρίτες εαν ἀΕπι α παπα Ικίοῦ Ρετρειτάσαϊ ος- 

εἶέο {οσετο, ππ[εγῖςοτάτα «οπηπποξης Ώοη {οἱἶπα εκρίαιήτ εὰ εσ]ο Πηπα εκ- 
υ. κα οσο Ν . κα π « ῥ 5 Ξ Ἱ «τ ἕ 

οερῖε,,ααδά Ἡασίεῖ] να]ἀὲ ροςαειήή]ος, δε ὰ {εετεεῖς «οπ[Ητηῖτ. Ῥτο αυᾶ Πρε- 
ο. 

ταµέατε Τηβομ1Τουή5 εοπἰησ! {ἔαρτηπῃ 1πέεττε οπατας εἰ 1 
σος ακϱὸν ὄλβον. 96Πο]. ΙΠεεγρτεΓαΣΙΓ «ῥβῥαίροντα τί ἂν φύσι. 
Γη . νε ὃς ο κ. [ 

218 ΠΕ ΑΤΗ, δεὰ ππθµπα Επηρ]ιείτετ εχροποίς» ἐκ ἐφθωήδη Δαὰ μακρ χε 

ὀεγκέν ὄλβον «τον. ΟΠΛα ππασῃα {οε[είτας εἶτὸ απίπηαπα εωπιεξοώτ. ἴταφμς πο 
-θΐα ἵπ Ώας Εοζεµα ΓΕΠΙΑΠΠΕ. ο. 

ἑιαηομῥῥαις οιεση. ὉἩ 
«ρμά. τρ. 

18 πίπαῖμς ΕΕ Π]ο ΄απιος; πιεΠΤΕΠΙ εασραίε, ίσο 

ω 1ή/πο σααπάγα ΙΠεεη( 471ογο, 
ἑερίσαις, δε απχος 1η 4110, ἀῑεῖις απ αα {η απάπχηπῃ ἱπυροτςπίεπα ἐπεϊἽε. Ταιὸ 

ἔπτετ Ἰρίαμία Πρεσίες ΡΟΠΙΕΗΣ Α190Υ. : 

2 

{ρ οἳἡμεε ἐ- 
΄ 

8 

πως ο 



3. 

Ῥπστπτος ος Ἑ τ. 28 
τα). Όου. 1ο πω. λάλο ποσ]εξτο αΠβαιεπεο ρε ἔκαρον- πολι. 97. 

Φ{ο πολυγιδέε». Έβαυτεπι ροξείεμπα νοσαὈι]απα πολυγρθής. Πος εί ὁ πολλίω Ἐαώδ. 

σιώζω παςέχω). ο ημίκαο {ασίείαΤ1 Ργαύεβ. δἱο Πζετη ρεοία ἱοᾳυαή5» ὅτε 

Ὅλιὸς ὤλολος. οσο. 

: ἀλλάνψ.Ῥοσηα {εσπσας {εε]ης. Ἠ]ς ύβευ ἀῑεῖε πο ἱπστασεαάϊπὶς εδτδπα {εείας, 

{εὰ δε βαρτυπα ααοά Τωποπί εοΏᾶξας εξ τΏέετες. ἀνάτω 1) οτ.ρτο ὀμάτόω, δε Α- 

ση Αεοὶ, ἀῑείεατ ἀνάτη. Νάπα ἅπι Ῥετ οοπιταδξίοπεσαι Εοσηπατας αὉ ἁατη θετα!» 

Πο ας Αθοΐςς υἱπτετίετιπε. Ο ποσά δὲ ἵπεες ἆπας νοςβ]ες ἀϊπετίας οὈέεταασς. 

{οἱεμε,νε ἀκρ, ἄρενάίεμηε ἀωῤρνάνως. -- 

«φράφανου. -. Οτι ΡτΟ δρήφάνο. δε επιβίπιας Αεπαζας Ῥστσας Ἰηβεπάατα 

εἴῖε επι ἀνάτω δε οχροπεπάμπα μεήςίω. ντ ἁσηώμε [ρεγό”ν η ή] αἲιπά Πε 

συλαι ιακήμωαιοεὰ ναΐσατα νετῖο τεζετε αἆ 0 {ρε ποπαρε Ισίοπερα,σαὰ 

εὖ {πρετρία ἀεπεπίειντ Τµποπεπι εεπτᾶτε αμίας ας. - ο 
-” : ο . 3) Ξ - 

ἆοσε, Αοτίθ,ὦρσα Εοζπιαξισ ὰ ἔαεμτο Αεο], ὄρσωογοτΏ 1ὅρω. τά δής ρε - 

ΝΜδ1βίειχ ὀτετρο {εαπταεβ ρεᾷς ρα πα εἰαμάο-{εά 1Πβ16ἳ. εξ βαείπι. π
αθὠγέοικό- 

πα Ώος εξ τὰ ὄχαια, ὶ τὰ τῷ ἁμαρτήμκατ αὐμόζοντα, φίο Οἁγῆ.. α. Καὶ λίίω κενῶς 24 

ἑωικόπ κεῖπαι ὀλέδρῳ. ΥὈ: ἔοικῶς ὀλεβρος ΕΥ: 11015 ἁῑοίτας. 

ἐξαίρετον µόχθογ. Ἠος εἴτ,πος πιοὰὸ ἐξρλλαγαδῥον ῥετεσγ μή» πμ εαέηη εά 

8ε μέγω, ὑάρβλλοντα-θ]ευς ὃς ἔξκώγετου γόδησε ἁῑκίε, σαηή/ο ε[ξ βρτά ΠιοάµΗΣ γεί 

φεβεσεησεγ.ΡγιἩ. Οἆ.4. : : 

ὦ ούο 3). Ἠος «Εξ, θύο οἱ ἁμαρτίαι εἰων αἳ πό Ἠμωείαν ὀπιφέερυσαι, Ἐπαπιείατιο 

«6 Βαριτίοτυπῃ Ικϊοπἱ5,αμᾶ ἆπο {ππε. Ῥεπιππα αμδά {οεετιπι Ώείοπειπα 

οεσ]ἀεσίε » ααοά ρασεσϊάἴαπα εἰ Οδαάοπαιεταε Ἱαρίτοτ {πππιορετε Ροεπίτεπ- 

Ώ. Φεομπάσπα απὸά 1πεοτηπι εοπ{οσεῖααι αἀαήβισποα πιοπαπετίς πα]- 

Ίατι Ἰωήυσίατα Ῥεπεξαδχοτί Ἰπζετεπάσπαι» {ρά ἵπσταεας Τωποπεπι τεατασῖε, πελέ- 

ου Ρτο. τελέδουσι. Τελέδω Ροξείκεπα ρτο εἰμὶ τὸ ὑδαῤχω. θεεέσοω ἀισπητάς ἅμ- 

απλακία:. απία τὰς πόνες φέρειῖλος εἴεταξ τιμωεία, ἡ ἀμπλακία. 

τὸ μ]ρ. Ἠος ῥήσιαπα {σε]ας Ικίοπής αμά ἴπ {πο ρορα]ο ρήπιας Ποπής]- 

ὅταν εοπηπαίῇε, ἰπιὸ «οσπατο {απσιΐπε {6 εοπταπήπαιάς, ᾳμαπάο {οςεσυΠα 

ἱηεοτοπεής: ὣε ἅτερ τέχας ΏΟΠ Βηε ἀοὶο. Νάπα εὖπι Ἠεἴοπεις ππππεα οὗ 6εςξ- 

Ότοπι νσοτεπι 25 πέος Πασίεατες, αεπή{αυιε Ἱπβατεῖ, εοαξτης Ίχίοι μη ιταυςξ 

{οσεταπι ταπαίσσα αἆ «οπιυήνῖαπας ὃς θἆ 1]]α αεαἰριεπάα,απὸάἁ {ε ααπϊτατε ποῖςῖ- 

σατυτα Πππηίατετ.5οὰ Ώυπς Ιπίομ ἵπ ξοπςαία εατροπατίασα», «παπι ἴσας {πεετίας 

Οεεπἶεατο εαὈιἷαεῖς τεπιἠβμπαῖς {παρεις ἱπβταμεται, ἀειταβτ. Έε μας τέχ» ανα 

ψέας εΏ Τπ1ουῦ. 
9 ντ 5. 

3 ’ « ο... 

ἐμφύλιο, ος εξ » ὤερτος ἐμφύλίου Φόγον ὦ τοῖς αὔβρώσος εργάσατο ὁκ αγεν 
. 

όλ 

" 5. σερ 

παράφραση, αὐ πο. κώλ. (8. αετάφεεσα. 

3 : -- . νο ὁ πε. 

Ελειπάς Ἱάποπεπι 1ο815 ἐπ τε μθιλολενσέεσ- Ἀίτειτα αποί ση 

ν Ὁ 

ο νΦ. 
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νχοτεπιχ βαρτατς εοπατῦς εξ 
1π εἶας ε]λα]απη]ς απιρ πείς, 
δὲ πιαφΏα ρεπεῖταἶα βαὈεητ]- 
Έας: φα]]α ἡῆας πιαση(εαά]- 
πὶς πηυ]]α {αα: εοπιτιοπίς,[εά 
βασ]ϊτιοία ταυτλτη ευρ]άίταιας 
λαδίτα ταᾶοηςε ΑΙἴΑΠΙΕΩ Πιε- 
τή {5 Φπεπιαυε [1ο πιοάυ]ο 
αεΡεᾶς γετυπη εἰ. Οατετήπι 
ΏΟΠ ἱεφ]ηπηϊ {εά ρετηετῇ «ΟΠ- 
επδίτας, Ἡτυτη αξ 2ἆ εος ᾱς- 
εεβῖς, ἵω σερεήτίΏασα ελἱαπιῖ- 
ταῖσπῃ «οπίεςεσΏῖ, ρο/ίᾳ παπα 
εἶπι πΏδετετα Πα τής, Ε4ἱ{ὸ 
Ίμποπεπη ε[[ετατας͵ ὃς πείεῖξς 
{ς Πας ἁυίςε {ππαΐας Βτηπα 
απηρ]εέτῖ. Μαπι Π]α παδες εκατ 
Ἱπποπί «α.]εβί ας ρταχαη- 
τι ππια σατητηῖ Απιημσια , ὃς 
1οπῖς ατῖε αἆ μας {ρεείεπι 
εχουββμπιὲ εβιᾶα, ντ {ες 
ἁεσερτυπι ρυ] εσενα ης γἱτᾶ 
ᾗπ ῥετηίείεπι εὔί]εετετ. Ῥοιτὸ 
Ίχιοα τοταπι {εεῖτ απατυος 
Ἠαδεπίεπι σαάίος; αποτααι 
ἁπο ας πιαηας,ἀήοδης ρεάες' 
α)Ἡφατεητας, 

ὅτιτε. 5εεμπάυπι [χίοπάς Πασίταπι, 4 

ΡΙΝΡΑΝ Ἱ 
συ ἐν ὥοτε δάλάμεις 

Διὸς ἄκοιπν ἔπειρα- 
πο. 1 δὲ καν ἀνχ αἰ- 

σουτὸς ὁρῷῦ µέβον. 
ἐυγαὶ Ὁ παρόβοπει ἔς κακό- 

σα 
τατ᾽ ἆ- 

Ἀρέαν ἔβαλον Φοτ 

3) ὃ ἵκογτ » ἐπεὶ γεφέλᾳ πα- 
{, ρελέξατο, 

ψεοσὸς γλυκυ µεδέπων ἀϊδοις 
αλρ. 

εδὸς }ὸ «ὑδροχωτατα 
«ρέπε; ἐρογία 
ὄνατέει Κεόά 5 οὗ τε ἕὂ- 

Άογ 

ἀντῷ Φέσῳ Ζίωὸς παλάμος 

΄ 

"Ρεπεέγ2 πα αζελζης 
Τα ο, 
ΣΕΏ{4ΜΕΤΑΣ.ΟΡΟΥΓΕΓ1Η- 
70 Υπμπιςπεπιοας 
{εαπά τη {ε (επορεν εµ- 
166 γε οη/άεγαγε 
ηοάμίῃ. Εοποῤ]εης 
445673 ΡΕΥΜΕΥ{ 19 οα]α- 
ηζαΓε [σαι ερη- - 
ΕΟΡΤΗΣ εΓαήη ἔης ας. 
ΝΤΙΠ 
800 εοηομύ μὴ λρή-- 
εἴήτι ἆμ/ερ εοη(ε σης ἐη- 
{τς γίγ : [οι οπίηη 
εχεεϊεηεήηηᾳ ρ67 ετας 
πες [ας δΑΓΗΥΙΝ᾽ 
ζ 411 [αμάε ἄγμάμι 
πα Ίο ᾖεαπε 
εἰ ῥΗ( γη ρετπιώ - 
η. Οπα{γμαάμῃῃ ἆη- 
Σε γη [κος 

δά Πμποπεπ! εεπεαςῖς, μρακοκωβαοση 
Ροξτ. Ίδαι. Ρτο μεαλοκεωδέι. μελοκευδής ροξεῖς.νοςαῦ. ὁ μεγάλα κεύδιονεἱ μεγάλες 
καυθμώται ἔλωγ)1111άς 4 ΡεπεΓΥΑ/1» νεἰ {ά1δΗήᾳ ᾖαὐεγ. ες 
2» Ἁ καθ αυτο). 11 Ρτοία Πς ἀἶσας., χε» καθ ἄνσὃ ψκύαµι τὸ μέπέον σιοσε» ο. 

αν  δὸ Φώαμιν οὸχ. Ὁποπις αμα πιεάιοςτῖτας δε πιοε(α εοπιπιεβὰ αυ. 
Ωμαπι Πε εκΡΟΠΟ ες Ἡοτατίο 

ΜεΣΙγ! {5 Φμεσιζ κε {1ο πιούμ/ο δε ρεζε γεχίη εῇ. 
Φιπη]]σια Παῖς Ριπάασί {εμτεηεῖα 

5εἰιο]. : 
. ΓΡ εἱρήίς ὰ ΟἨ]]ομε Ιπ/οείρίασα ΓΗ ΠΕΠΠΦΠΕΣ 

ἔνναι 3) παράβ οσοι. μοε εἴ ῥιοιχί ιο, κ, αἩ δέογτος παρατεζαμμλνα.Εϊ {Πς εΣΡΟοπεῃ” 

ἀνῃν ος φοςαρυ]απι ΡοξείςμΠΙ. ἓς χωώτατα Τ)ΟΓ.ΡΤΟ κωώτητα Άος ε{ῖ ὀνευχαν» ἀπ. 
ἔ τω : Ὃ ον τὴ όαν Λος ε[ῖ µεγσίω: ϱμ4ης απ] 5ΕΠο|.τείετε ὰ ποπαυ]]ς Ιεσὶ οεδίω. ὃς ποτ Φ 

4 5 

εἶτος «οπ/{εσιεπῖες ρα ρωμας, Γκίοιής εκεπαρ]ο 

ψεῦδος γλεκὺ. Γ)υ]6ξ ταεπάαςἸππα,ουἷα [οὺς Εα]{ο οβίεξλο [κίοι ἀεεἰριεδαειβ. 

ς τοκπε Ρυίο Ρε ππεΏη ἀςεΙρΙεΠάμτη,ρτο ὃ, ὃν σοοθίκοντα Ίος εἴ σερσεςλόμδνοχ. κ. 
ποτὶ Ώογ.εβ ρτο Φερρ]κω,δι Ἀτεϊςῦ ἥκω γεπῖο.Φεπτεητία αῑὰ ΠΙΟΠΕΙ Γποσο5 Ηηἡν 

: πο μ άν - ών 
τασπέῃ Ἱπσυρόις εταῖ 1λΙα5 απωρ]εχιας.ἀτδεις Ώος εΏ ἄπειοςς. 0 οπιροβταΠι εσά 

/ Ῥτίπαηϊς , ὃς ᾖ 6 λρις 40 δίω 71ουνπὰε εἶδε, τε]εζξὸ ε, Ἰῶς, Ιπτετῖεᾶο ο. ἴφδειε, 
5 1 - ςὶ Ἄς ς’ Ξ ο ον Ν Δ αθος νἨος οἷἳ καὶ} κἩ’ τὸ εἶδος ὁµωία ἱώ τῇ ἠδροχωτάτη Κρών βυγμτεὶ. Ηὶς «σεέ- 

Ἱ ο . ον δν, ͵ Ὃ αρα ὥνο συ Νερίεχο αωεπι: ΡΓΟ ἔφεεπη.. Ῥοερηταβ]ςὸ Πήποποπα ἁῑοῖε οα{ε[ίεηι δαςΗΗ΄ 

; 

ολλ νεκὰώκμ..... 



κ 

ϱϱ) βναη. ́
 

3 τι οἕλον, Έος εβ (ώπνα νεφέλέω. εἰς θόλου ἄν 

Ἔοῖις εται ἵπ Ώᾶς πάδε, αμδά Τηποβί εἴε 

Ὕοτατας» ααὸάἀ Ισίοα ρτασεῖ εΏε ἔφτπιο 

Γ«βεεαπιεη Ἠϊης ἁσπιπαπα εοπ{εαπεβαξΙσ,Ώ 

«11. Εταίαα, ραταπιίατα ἀεριμεύγο ἔέσπο νε 

-τατας. 
. . - ο . / 

33. Ῥαπας ρασαϊας 1ΣΙοΠ1 ἀε(ονϊδῖε. Φεσιον σεσράκγαμοΥ 3Ρ 

ΡΥτΗΙΟΙΈΕ.ΟΌ ΕΠ. 

μὲ ΄ εασ Ὁ ο {ς Πα 

τῶτγεσαν α) πό Διος αρ ει σελαει 

τ απ», 
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Κιῤες γεεὸ κλλον π μα 

Ώπι Πϊαπι Ἰωποποπι αμαπα ἀερεηίρα
ς: 

ἱπήτασα ΠιρρΠοίασα παοπεατη» γιάς {πι 

{ βεαηρα(ατὴ νὈί ποῦ «ΦλοΥ σημα οἰ- 

ρείῖαε σοῖᾶσα οµα- 

«εος ταδῖος µαδεητεπι, ας Ετιόχαπα νε ἁποῦις ταδᾖ]ς πιαπή», ἁποδας Ρεάες
 οἶ{- 

-βατεπζατ. τετεάχιώµος Το ὃτ ροξτ 

φλήμας Ώος ε ῥάβδως Ελ. δαπα αγήρν ε
ᾶ βοχᾶ ῥάβδος. 

Ξ 

παράφεκα». 

Ἆπ ῥτορίσπα εσίᾶ σπα. Ἱτλαπς 
ἔπ εοπιρεάες ηϊος Υηάε εὔα- 

ἆετε πονπ ροβεῃςτ ἄπτεβτα 

σηειήστα εοπ]εᾶς, πος ρσᾶ- 
εερίµπῃ αοεερῖτ γηἶσο επαῃ- 

«οἸσπάσπι , νε Ῥεποδαέτοσέ ν]- 

εἶδλπι δεπείαοστεπτ ποπαῖΏςς. 

Φοττὸ εχ ἵνος πεαπάο «οἩπ- 
επδίεα πηθες {οἷα {οἶπτη νΏ]- 

εὔσηαπε ρερεήῖς ΒΠπτο {α- 
Ρεσδαπι, ἃ απο ἵτα εταπτ αἩς- 
Σα Ὁταιία, στ πεατε αρπἁ 
ἑοπαῖπες πεαπεαραάΏεος ἵπ- 
Άοποτε εἴες : -αμεπι παττίς 
Ὄεπιαυσαπι αρρείααίτ Όυί 
Ὁεπιαητάς ροίεα αἆ Ῥε[ῇ 
πποπΏῖς ταάῖθες εαπι Νπασπε- 
πϊςςφυαδης τοι Ώαδυΐς,υωάς 
Ρτοσπατασι εεσεπις Ἠιρρο- 
«επίαπσοταπι αἀπήταπάσως 
απῖ υτ(ααε ρατεητῖ σας βαν». 
Ἶες ετααε , Ἱπιάσαε ρ8τῖε πια- 
Στετα, {Πρετβα ραῖτεπι {εξετε- 

ὃαυτ. 

ἀσωδ. κὠλ. 161» 

9 5 3 

Σὺν ὄλεβρο ὃγ. ὃν δί ἄν 
ο σοι- 

σα. γιοπέδαε ποσών» 

τα) «φολύκοινον αλεδὲ- 

έατ ἀγγελίαν. αἴευ ο ὁ Χα- 

εἴτων τέκε 
27ου ῶρφίαλον ο 

μόνα κΦ μόγοννἅτ 9) αλ” 

Φεάσι γεεάσρ ὀρουρέτ ϱἩ Θεόν 

« γόμοιε, 

ἃ' ὀνύριαξε ῥάφοισα Κέπωρο, 
Ξ 
ὃς 

ἔσσοισι Μαγρη- 
λ΄δεοσγ ἐρωνυτ ὁ Ἱτα- 
πε σρυερῖς' ὃν οἳ Ελῤόγτο ορα- 

σος 

Δαυμασὺε» ἀμφοτέέρις 
ὁμοῖωι ποχευα. πὰ μαβόδη 

Ν 
3 

δω 
” κ Σ 

κάτωντὰ ὃ ὑπερθεπαβόε, 

επι νοζαδ.ε Ρτο τπζόωημοσιος εβ τέρσαρα: 

.. 

ματάφεασι. 

μμ εκΙΗΠΗ. 1Η {0Η 
Ρεέες ἔσ]σηγ Πωρηιῤγα 1”. 

7ε{16Ώέες ' ε[μσηε 

που ῥαζεησες,ΡΤοἱαρ/5 

11Η ζ0/1ΗΗΜ/ΠΕΊΗ αὐ” 

ερ ΤΗΠΙΟΥΕΗ. δέπε 
Ονασὴς αμσεη 1ρῇ Ρε- 
Ρετῖξ ϱγοἱεῦ {ρεγδασεν 

[οΐα ὃν [οἱαπε πει 1η- 

16/ ῥοπηίηες ᾖ2ΠοΥὲ εοη- 

(β μεησεῖη ΕΠ; 1 Ώεο- 

ΤΗ ]εσίδηον Ομ 1εά 414 

αἴμεγας αρρεισμΣ ζεη- 

ΕΥΠ (1 ο81η εὔμαθης 

Μασπεβι εοπῶθΗΣ 
ΡεΙή ναό. Νασι [μηε 
Ἰσίέαγ σε πήγα δλσ»α- 

ῥοῦ βημΗ/εΕραγεΓιύ Ἴσμα 

ἁπιάσγε ετδτ 19/2Υ: αἲ 
Φ1(1βεΥπὲ, ῥ1(1 5. 

3ὸν ὄλεθρον.Οο]ατεῖ ευπα {αρετίιοήδης : ὃς τοῖς νζις οβοπάίεατ. Αρρατέταυε 

εκ Ροξτα γετοῖς Γκίοπεπη ἐρίατα εἶης ΓΗ ς Εασίεατοεπη.... αν 

ὦ ο’. Οξεπάϊενερήεατοτ 1έτας {αρίς. απο πος {πρρΗεῖο αἁάιέξας εαπάςπα 

σποίαίεεττοτεπι» ὃς πιοΏεῖ αἩῑος Ροίίαμααι ἀοοερῖε, ἀγγελίαν Ὠλπαάσυσα οβιοῖαπα 
λ 

ρδιδύως σίγεδτα. γησπέθη αμτοτα εξ δεσμὰς τὰ γῖα πεδῶ». 

αἲεν δὲ ο) Χαρίτων. ΑὈ{οΐυτα Βιρρ]ςοἡ Π
ατσαξοπε 

{1ο εχεβερ]οροβετος πιοπεπά/,αιοά ἀῑχίτ αατὸ» ὀυοργέτω ἀγαν «μοιβας» ἐπωι- 

 Ῥτοῖς πιεωτίοπεσα ξασῖες 
Να ᾗ 



σα ο ο μον. ' 
παπι ἁϊείειε Τχίοῦ εκ πυθς αὖευ χαίτων ΠίοερίΠε : αποά εχροβ]ε Φε][ιοῖ,νοξ 

αὖεν σιωέόας: Εὐῖα χαείζιὸς Ρτογσίὲ βρηϊβςαϊ σωωεσόζεη: νι Ρτοῦας εκεπηρ]ίς: 
γα] 2ῥνον ὄχαειν ὰ) ἀγειο): αιοά σης ἥέις Ρυτεπι: αία {εαιήσατ εαπα Ρτοίεπα βµβς. 

ὧν ὦ ἀὐδεώσι γερασρόΕΡΥ » η΄ ὁν Θεων Ἰόμοις: πες 1167 Λοηίπες, Ώες 11ή6Υ Ὄεοςῥοηρ. 
{, παπι παθί5 ργοίσπὰ ετίαπι αρρε αι ὑάρφίαλογ»3ο Ῥτοίπὰς ηος ]ιο-- 7ε( ἄεεβ 

απίδας,πὲς Ώεο σταταπι,(ιἩ {αρετρος οἀεταπς. 

μόνα, Ώοτ.ρτο «οπιτῃ. ϱόν:δὲ ταίετειτ αά γερέλίω. μόνον απἴοπι,αὰ 2220. Νεαμς. ή 

οπίπι εαἰῖς {οὐο]ες. γα νπαμαπι εβ {π τεσπα πατητα, Τεεπα {οἷα {οέμσα ἀῑσίτις | 

Ώιδες ΡερεΠήε Οεπιατυπα; Υϊ ορροπατυς αα]άτιάἰπὰ ΗΙρροοςΠΕαΙτοσια, 

πο5 εκ ἀἴποτβς εαμαῦις ΠαὈιής «επταυτας, εἶπῃ Ιχίοῦ. νηµπτεκ γης πυὺς: 

ἐπίαυσαπα Παδσσίε. εκτ ὁν αὐδεάσι. Ώος Ε ὅτε παρ αὐθρώποις» ὄτεπαρα Θες σµῆς 

ἀπολανογτα. 9 : 

δ. ΑτηςρτάροΠε.ρτο (αβαπδἒ. ὄν. ὃς ὀνύμαξε. Νεσ]εξξο αι1σαχ. πιετεῖ εαμ/..ἵ-- 

{οπι Αςο.ὃτ Ὦ)ου.ρτο ὀγόμασε. ναΠὰ Αεοἰες ὀυαέζω ἀῑεΙΏτ ρᾳθὀνομαζω, ὃς Εα- 

εὔτυπα ὨΏοτίςὸ εβετεῖι τη ζω. βάφοισα ΡΓΟ βάφεσα:πς αρρεί]ατις ησγῖκ : δι εὔει- 

εως Ώος. δε Αοοὶ. Ρτο ῥαρδσα. ἴζαπι Ὦ)ος. ν πµτατη 1Π ω. ὃς Ἀσοῖ.τειταβίτησ ας» 

«εεπ{ας ἵπ απερεπα]επιαπι. Ώε ποπήπο,ρηΓαηγ,νιάε Ειβατπήιπι. 

ὃς ἵπσιισ. Μιδῖς βΗμς ες Γκίοπε ἁῑέξις εβῖ Οεπεσασς, 61ά[Ι κετήσας αὔραρ. 

ποςεβ αερίων γερέλίω. (επταισί ρτοσεηίες ΗιρροςεπῖαιΙσί Πιετητ: πας ες - 

εοπουθίει Οεπεαμεί επι εαπαῦς Μασπείς Τηταάςς.Ο πε ταπαπαπι {αὈη]οία 

τοβατας (αἱεηις 19.3. ἀε Ὑὰ ρατήπη:σαεπι {οευπα. εοπ{αἱο»γδί τερεπίες ρτο- 

Ἡε, πολιοσφύεεις ᾱ. ᾱ. Πά[[εοίος αἶδου ῥάὐεμύ)». Ῥοξτὸ Ώοπίειπη εξ ΤΙαλί6 σου 
Τελίς ρτο Άμα, ΕΕ τηοῦς ΓΠεβα]α Ρε]ομ. πρεέρος 

ὃκ 4 ἐλίονη.Όες ἘΠιεβΠ ῥτο ἐξελῥοντο. Ἑς ΟΙί3 ερατὸς ποτε 6{ξ εοἰεδί- . 

η ση ο]άεο Ρἱηταἶεπα πππεταπα γετδῖ; βησι]ατῖς πιπιετις ποπιπῖς τεδῖὸ τε- 

εὗρι. Ηρροεεηταικί 18ἱ ὣονώς αρρεῖ]ατί ἐαένς,ασία γιτήσιε Ρατεπώρης.ᾱ- 

αάητ βηχ]]ε», 

ακλώοίςς 

. : 

πιρόφρασις,, «ο ϱὴγ. κῶλ., Εξ, μέπέρεασε και αι 

τε Εάς. αὖς 1η Ταΐοπεπι Ὀλο σα. οπι ἐληίλεσ- Όεις οΠηΖΡΥο ΥΟΣ8 ολ . ἷ 

ο ο ο ον ο ο - 
πα,απἷφπᾳ τοῖε εεα ο” 9 } Ἄκθωτ αἲ- ἐς α]αζσήι αθαΙαηγαβεάΗ:. 

ετον κόχε, ) διλαοσεῖ- 21. ο 114ΤΙΠΗΜΗ ΡΙά γο]αστεπι αθπλ]απι αὐῑᾶ ρτα - : 
Παπυ(Άπιαπι αΠεφήτας :ουί ο παραµεμβεται «ογε/ΣΗΥ ἀεΙρῥριοη : 4 
ο γεἰοεΙ{πππαμη” ἀεΙ- δΦελεῖνα κ) ὑνιφεονων τν ἕ- ὅπο Ζέη ο/ζ0 αμ 

ος Ἐν ο ραρόκερον ο σερε βαδεπεία 772118 
τωτοιάος Ἡδπηῖπες ΠΒ πεστης, ο παορ σος ο. 2 ”{ρμς 
οσον ΏάτηΙτάπῃ ερ βεοτων. ἑτέρεισ 3 Μεν 1:Α1ής 4ΗΡέ ος 
: ο παν ορεν τρ εκ εν η ; 6 
3η ο]οσῖατη Ἱπιπιοετα]σπη, δε ἆς- κὠδος αγηραςί πορέδυκ ἔμε ὃ {[επή ἐχρέ” 46 Δἆ ας ο 
πο στεγρῦ, «πε]ής, Οατοτὠι ξίων ορ” ο /Γμσέτε 1107. οσα 



. 

ΡΥυ τατος οςΡ ΕΠ. 28ς 

66 ἂε Ῥεπεπιέβτο Ὀοπο ῶς Ῥένγον φάκος ἀδνὸν «ΕΕ2Σ: βεπιαἰεάιευσ]α. Υ1ά2 

Ἰοᾳπεπάἄπε, τε ἆς Οἶηπγτα «εἶαρ. . «ρηη Ρτουηί εχή]εης 

ευρτή, ὃς ἂε σε 1ο: δν ἐκαὶ ἓῶν τὸ πέλ- [ερε 1) απσηβής ε0η- 

επι ΕρίσερΏγσή] Ἰοαῦυητας: ας - ἁἱε]σοοι Ατορίίο- 

ου ἕαππεα ποὮ Ῥεπεββεϊξ- ὃν ο χο : { δρ, 

ἰ εῇ πιαἰεάΙιοεράσπι.Ἄταπε ογεεον ΑΡΧΔΟΟΥ .βῴυλο- ὔαηρ .-- 5 

Ἆος γτίπαν αρπἆ τε ἀςεῖ- 20 ἔχθεαυ πιαρόμδμον. τὸ οάΐ5 Ρίπςμεβεεες. 45 

πατε γεῖῖπι Ὕεα πο ἐπυδὲ σλε- ”- ει. ῥαθετε ος 

Ἡσπαίπες πιοτάεδτατ.Οποἆ ππῶ Ὁ) σιὼ πύχα σότ- {αΟΕαΡε {0185 {ας 

ντ Ελεῖατω πιοπεῖ τηε εοΠ-- κο πἩ 

πηεῖατοτίς Ατεβϊοςὰ εχξ- ορ. κ. 

Ρ , αἄσπι επι ρίπσας- σοφίας  οεἰςΥ. Πή10. 

ἔχεετει ὃς ἀε]εξλατεῖ οὗτατι ς 

σηα]εάίσαπι, ΥἱάΙ αἆ ττήῖες αησμ{Ηας{αρήππιε τεάαααηι.Ἱταστε τήᾶς ἡ αι Ῥοκ καστ, 

εάτπαας ἀῑατίας «ππῃ ξαἡείτατε δε {αρ]εαῖία ςοπίυπέτας τεπι εβερτα [απ πηαπι» 

:θεὸς πω. ος εβ Θεὸς ὅνπ αἲ διάνογδέ»οτότο ὃ) αἶσει. Ἐτεπῖπα ὀλπίφες Ώ]ς παξ 

θρέναίει Φανοιαν βοηϊεᾶς : ἐπιὸ τὸ φέληµα. νε εκτοίίας ήπια Ροζςμείαπι, 

επί Εαεῖ]ε εβ αμα ίά νυ]ε. ο αἱ σποπιο]οσια ἀεάϊ
ς οεεᾶβοΏεπι Γκιοη:βαπιάξ 

Ἱαρίεες Νάβεπι εκεορίταἕᾶση πη]]ο περοείο 1αποπή αβμπήἰαμήςργ]άε Ἑτασ
πι, 1 

Ο41.Θε) Φέτεπαύτα ο υύανα». .. 

Θεὸς ὁ ὁ Ἑαπάεπι ἀἰπίποπι ροτεπεῖαπι εθάεπα οεεαΆοπε εσεοἰΙξ,απαπα πε- 

{πο πιαίης ν]]ο πιοάο ἀειίτατε ροῦπε:ποῦ {θεις ας ΤΣοΓ,(
ΝΕΙΗ Ππρετδάπι ὃς ἵπ-- 

πτεηείαπι ἵπ Ὁδα μας, Ἑταίπαι Ίρμς-- βτατηαι αἆ ἰπέετος ἀειτυε Πηρ/τες.Ο παπα {ε 
. . . ωλ. Ξξ - σε / 

πίας εἴεμ]ο Τ/Σ1611/ο[1άετη Ίνος αἀαρ]άπα εὗρε Θεὸς ὃ' αλισεον. 
ἵ- ” ος ς -- - ω σα ὰ 2 ον 2, - τ -. 

ὅ κῷ οῬεείωπα. Έος «8 ὃν ΣΑ έωῶν ἀεγν {χθύων δελθῖνα τάλοτασον καπαλαμβανει». 

3, Ἡ αὐβρώσων τὸν ὑκὶ ο ο 9 γοορφεώπαε ὑφα. Ας Ῥτοϊπάςε 
κ: ρ Υ 65 ὁὑμλοφεογουσας παπεμο σοσν πασπεμοφεβεπας νο. λί. { 

{ ..ι - . - - τν . ο  δ 3 - εν 

Σβ οπιαῖρηις απἰσπαπεῖ δεις «σεξ αιατῖ».ὃς τετ Ρροίος. Ώ]σέε ιν παεῖσα εαι{α 
3 ΄ 3) 2 / 

ρτο ὀθλέλς περ]εζτο αυμσαι-ρτο ἔκιρβ. ἂ κέχω. δε παρα µεήβιτω Ίος εί παρέρχετα νι ὃς 

Νεπι.5.ἐμὸν σλόον παρα µείξου,κῦδος ἀγέραον.Ώος εξ εεεὐι ἀεεηδ.νι ]οσιάεατ Ἡο - 

τατ.Οἆ,.5.1.3.Οασπι.Α 1ος {ρίτατ 1) εὖς εατοῖΗς» αἶῑος ἀερτιπάε » 11ος αμὶάεν 

Ῥοπος.μος νετὸ πιαίο». 
ως 9 ρε » Ν ΄ «ο . . 

ἐμεὃ χειὼν.Ἠος «Ες, ἐμὶ Ὁ δὲ φέν]ευ συ καηλρεἰαν. ζοπεᾶίο αμα εαἱηπιπία: 
9 τ 5 3 - ος : α 8 - . 

εἴἶπιεῃ ἀεεβπαειπε γἰάεατυς εκασίτατε εοπ/μ[εο Τκίοπεπι. ΑΙ: σςμοί. Πῖς γετρῖ». 

εακατῖ Ῥαεε]νγάεπα » ααά {οΐετετ ῬΙπάδτασα αρμά ΗΙετοποπι παόπεετς.Ῥσορο-- 
ας 

Φτο βΌἱ εκεπαρίο Ατοζιοςμ! 1ά{ε 6αεοτε εεβσεμτ, Ναπα αι παρ]ὸ εεί 

Έοτ.ρτο κακρρεείαν.ὃε Ότο ἀθνὲν ποπ Ἱεριιης ἄδκργ.οεὰ ηῆς παεο απάϊχσίο 11-- 

εὑρίεσς Ηίετοπεπα περτεά1,γέ εχ Ραταρμταα εορποίςες, 

δν 1} .Εοε εβ ἔλω γὸ πέβωσδον εἶδου ὃ' λώδρερν Αρχίλοχετεόοις Ἐλεσι βαρυλό2ρι» ὅσι- 

«ὗετο καὶ ἔχοωρεγ,ποβλάας ὁν ὠποείᾳ καδεκὺτα. της 1π Ἰοευπι παα]ὲ {επεῖτε γάεεας 

Ἁτετίας, απ! αἲς Ῥεπε οεΒι{ΐε Ατεβιίοσβο πιαϊεάιοεπάϊι βιάυτα : ααὸὰ Ῥαῦρες 

εὖπι εβες; οὐετςξατϊοπίδυς εππεσβε δε ἀῑτασης εβ.Οποά ἱος{επίι5 ειτοςῖς {8- 

εἰς οτσιήε,Εοτεὸ απτεπι ρτορέες γετδηπι πιανεθα 19α εχροβήτ{εά ποΏ απίππαᾶ- 

πετιερεείεατα ὀτπεάϊο Πρηϊβεαιίοπεπα, ὃς νυ]ςὸ ἁῑςί απεπαρίασα τεδης τααίτς 

Φιπςυςβεσίρααυπα Ἡς ἀε]ς ξανα Ρετρειταπάϊ», κ. 
"δα Ἡᾷ 

Ριεησίά 27 ἑαμ2βΗ-- 

Ἡε,κακαλοεία» 



ποπ ο. 

"πώ ο ο” 

-ν τ ρμασοσσοα 

"νὝγωνυ ο το ο 

3946 ΡΙΝ Ὁ ας Τ 
σὸπλουτών.Ἠαε 111 Ρειτίποηί αἆ Ηετοποπι,αά Όπεπι τεριοώσις, α. ἆ, τὸ- 

πολέτου μᾷ) σορίω ὀπιτογχαδευραρίςοῦ, Ἡ) ὀυποτμότατος δαν ὁ σλωτῶν καὶ σοθία, ἅμα τυγ- 
αδωγ. Ορείπαµηη ο μισές επ {αρίεπενς οοβ/εφ! » 1/4, 6 Γαοβμμι σι οηι 

Ἱαρισηεία ἁἶπεν εἰ. 

Όπα]ες εἶπα Ώαῦσας, ϱλ- 
τεάτατε οπιπίδης {ο (αρίεπ- 

τεπι ε[[ε,Ιποά]α τε ἀῑπίτεπι, 

Ἔδετα ππεπῖε ρα ἁἴτας «5 
αἷ]ς δεαϊσπὲ ἱππρεεείτε Ρο- 
τος ὄτες,απί τω οα]ζατες 
ξοτεῖρας νυῖσίς ππηῖτας, ὃς 
Ρτα [απήδας πιΏσῖς εἶπέτας 

Ἱπορετίᾷ Ἡαδες.Ηοποτεα -- 
εεπι ὃς ἀῑαϊτής αἀεὸ Ιπῇ- 
ρπίς ες , νε πεπιο πα απά 
4ο[ιἆλ ππεπῖς σενα αᾱ- 
σετίάτας., ἀῑσαε τεθεπα υά 
εκ τᾗς αή αΏτς Έπα τεπ]ροτᾶ 
εεσπατηητ ἵπ ΟταςΙα, πο- 
ποτῖρας ορϊοά(ίαπε πιαῖο- 
τετα τς εχϊτίβε. ὀσά ντ ἔος- 
εἰταάίπεπι {παπι εἶεβσεπῃ, 
ος απσἀ ἴα εχϊπιίαπι εἶαί- 
{επι εὔίεεπάαπι, Ύἳα Ππε- 
παὸ Ρε]]α(ῇ «οπττὰ εο5 απ 
Ῥεβαπι ἵῃ δ]ςί]απα Ιπαςε- 
Ῥαπτ. Οεττὸ τα Ππεπῆ]1 ϱἴὰ- 
κο σταπ]α Ὀε]]α ευπι ΟΩεἷο” 
ο ἑταττε [ααπαΙα µπ απῖ- 
Ῥας εἀ1ά1[α τας; οτήτα ί - 
ηῖς {ροεϊπηῖπα, γηὰς αἴειο 

«πο. κώλ. ἰ8. 

κκ ο ’ ᾽ 
το Ὁ σάφα 7Η έχεις Έλευ- 

Φέρα φροὶ ΠΕΤοΡΕΙ 

Φρύτοοιιχώριε πολλα} 
Ὦ Ευσεβαίων ἀγια 

” ο) ΄ 

λ ορασὰ, εἰ δε πο 
μή ΄ ΄ Δ 5 

ἴφη κπεάτεοσ Τε, Χχι ορὶ π- 

μᾶ 
λέγει Ἑτερόν τν ᾱ- 
} Ελλάδα Ὦ πάρριδε Ἀνέδει ἔδῥ- 

πεες] 

χαύγᾷ “Ωθαπέδὶ πολαιµοει κα- 
γεᾶ. 

ἐναγνέα δὶ αὐαβάσεμιαε 
σλου ἀμφ αβετᾳ 
χελαδέω}.γεότατ ὃν ᾱἆ- 

΄ ΄ ” / α 

ϱὔγε Άρασος δΕΙῶΥ πιλέμωγ ο” 

ων 4 
Δ .) ἃ ν 5 ΄ 

φαμὶ κ) σὲ το ἆπει- 
ῥογα οδξαν ἑυρέη, 

μετάφεασε, 

ΤΗ 4Η2εηγ ελ 
Ρούες [έβετα πο - 

“Ρεζκαγε, δήρεμ[ασοτ, 
ζοἵαηε ΙΣΟΥΗ7Η νι 
«01 δεηε ΟΙ ΟΥΡ 

ΤΗ » ν{ «τοπό, ὔ’ 
Ηηπεγο/α σεεῦ. Ομ 
[ᾳμς πι ἄμμμήην ὅ 
βοφ0γε ιο Ακης 
φεπρίαην 1 στα 
εΟΥΗ11 ΦΗ1 απεὺ Ίπο- 
τυῃτ οχεἰΣήβε β/Ρετιο- 
6η, οὐσε{ά μη που 
1ο εοπβιᾶ ασ ᾖαή, 
οκ αι 

αππιαπαίῃ εἰ ε 

νίγέηγε Ἡιεκοπὶς ο 

π419. 14ο θί- 

46η ακΗΙΗΤ 8 

ἆμεῖα εἴγεί σταµῖᾳ δεί]. πάς αι {ε φ10 ο ο ό : : 
σἰογίάπῃ Παάη ην ενε, 

«ο Ἱππιςπίαπι ροτίαπα ες εοπ{εασυταπι, 

Όταν Ὁ σάφα. Α]οαίευσ Ἠϊετοπεπι.ὺ 3 1έ 
τῶν φμύασαι σλᾶτον ἔλευδεεά οριὶ παρφαέν.Αά Ιαυάες Ιθίττ 1 

Ν . .-- . . - . πορν - : 

ας ὰ ἀπ]είς εἴπα {αριεπεῖα εοπήαηξξίς εοπιπιεπάατ » αἴαιιε εΕΙΑΙΑ ταἁτὸ οἆ Ἡ- - 

Ῥετα Πιεατεπὶ Ἰπεῖταε. πὺ Ὦ ος.ρτο σὀ.ἔλεις Ώος ε{ῖ δωύασαι. 
ο . . .) . 

πισφεν.Ἠος πιοπάοδὲ 1εβί Ρυτο,ρτο πεπορέν: Πα λἆσπα 

΄. ΄ κ. - ο .. 

ϱῶ) σαφῶς σι πύχἉ ποτμοὺ ροξι’ ν 
Πας πας σεάῖτνεαπα». 

εἶνο]. ε
κροπίς -

 

. “ σα .» . . . ο ) ος : 

«εὔννποείζευ,ὃ) πιρωσχευάζεν. Ἠαπα ῇ ἱερας πεπαρθνετῖε ἱπίη. ΑΌτ. 32- σέσαα ος 
ἀ . - - 2) ν 9 ΄ {Π18 τό αι 

τεάιρ Πσατίοπεπα Τοῦ««8Π1 » ΡΙΟ πο ρου  ἃ Ρρια/επεὶ φέρω εντ ἃ σσερω {ο ο 

ΤΗΣ ἔασαρον : αἲ γετΏιπα σοέήρω Ποῦ Πρηϊῄτατ πεείζω, ο α τεροπᾶ5 πεσεεε Ξ Ἕθες 

1ΠΠΩ.ΑΟΓ.2.ἔπεροΥ ὃς ΡεΙ τεάαρΠεαιίοπεπι Τοπίςαπα πέποεον. Π]Ώς 1πΕ 1 πεπορε! 

ἃ εἩεπλατε πέρω Ργαζεο.Ἐτ εετεὲ {αςἱ116 {ας Ἱαρίι5 1 Πμιιαποά πβεπαἩ 
. ΤΙΟΠῖ5 πὐ οἳἩ ο. 

ἆ πι ας 



ὸ 

ΡῬΥτΗμᾶε. οΡδΕ Ην. . 2 
Ὡρύτωμ-Εἷος εξ οθλώγ ὶ βασλεῦ. Ῥοιτὸ Ιααάαξ ΗΙετοπεπα ἃ Ιαυνιάπε αυ» 

πολλα) Ὦοτ.Ὀ{Ο Φολλώ;.ἐνςερώνων Ώος εἴτ ἐυτειλέωγ. ν ἄκκέφαγος. πιειαρβοΏες ἀῑσίτης 

πηυσης απο εἰπσῖεατ οἰπίτας.νε Ο.8.απείβτ.»..ὁσὸ θέφανον τεῦξαι ΥάΕΡΙ5 Ρίο τελος. 
ὀπιτεύξαιάγ η Τ) οΓ.ΡτΟ ἀγειῶγ.}ὶ εραπᾶ, Ὦ.ε-σἩ λαξ: νῖ {οἷετ. αυτβος ἥαπο νοεεπὰ 

Ραβ]πι ν[πσρατε, Ὑετύπη εἴ Ώμης {1ΐσε[ῖ επαρΏα[ 8» γείΏπμας ἔοτῖοπι ες Ρορι- 
Ίηπα ὃς πή Πας ρεσίταπι. . ος πρ. 

εἳ ὀέπε, ος 68 εἰ Φὲ πε λέγει ἔτερόν πγα ΚΕ’ τν Ἑλλάδα Φε) τέτου Ἄνέδαι µείζο- 
γα πλέτῳ καὶ πωβ,αταία φρεὴ µιάλέται» ὴὶ ἀγόγπές ορ. Ο δις γετοῖς απιρΏτας Ίαη- 

ἆεπᾳ ὰ ροτεπεῖα δε ἀῑπίεί]δίαυση αΒετῖς Ἠλετοπεπι πυ]Η ῬταεεάεπΏυσα οτα- 

εἷα τερυπα εΠε {εεμπάμπι ροβεβιοπίρας δε Βοποίρης. κσεάτε Τομ. δες Ῥοξε. 

Ρἱο κτέαστηµᾷ Ὦοἵ.Ρτο τιμη. χαωύᾳ Τ)ΟΓ.ΡΣΟ χαωώγ.Ώε γοςς. «θα γίάςε2. ΟΙ. 
ΔΝ ΔΝ -” πας σα ΄ 

χεγες.ἃ αειεὐςρεαρἑο). ρεο) κενο” Ἀ. γα λαυογεώ-Ρο ΕΚΤΗ ρτο σελαεη. ος 

ἔνανδια «ος ε{ενηδη ὁεμώσω αἰοηρῶς ἀνυμρῶν 3 αρεῖ Τέρωγος. Ταυςε τὰ ρετιεῖα τοὶ 

ταϊΠιτασ]ς.Ὠίς]ε ἐνανθέα «ἴλον ἀγαβάσομαι α][ιάεης αἆ εἰαίεπᾳ αμα ἀερεΙ]αμίερῃας- 
5 ΄ 3 ΄ 

πῖςο» οι Οµππαπος ασστεῄι ε{αηῖ. ἀναβάσομιαε.Ε) ΟΣ.ΡΣΟ καβήσομαε. 

νεέσαπ.[)οτ.Ρίο νεύνπ. 1.απάεπα Ώαπς ἃ Ῥετίτία τεῖ πή Πτασῖς αὉ ατατε απαρ]{- 

Πεαξ,αμὸά ἀμπεβίς εὖπῃ εἴεις ν τεασῖς Ρεῄϊκα {ρεείπιεὮ εώάϊειᾳμαπὰο ῃ Ῥε]ας. 
ςἰεῖ[ία ἀ]]αεῖς νπὰ εππι (εἶοπε ταιτε Βτεημὲ {ε 6εβῃς, 3εάσος ἵῃ θοπᾶπα Ρατίεπα 
{μπηευςρτο {οτεϊτηάϊπε αππαίαε πιαρηϊμά(πε, : 

εἰ) τ ανω ολ / : ος μαίο, ΄ ο πσας 
όν. ος εξ, ἆπο ω ρι τόσωολέκοιυς Ὀρασοτήτος: Ὑ6ι ἅπο τον πολέ(ιγ, ζαμι ος. Ῥσό΄ 

Φνὼ,Ἱσοτατας «οπίεαµεΏς Υἡτεμεῖς,πεπαρε σἱοτία. 

πα ρήφῥασιεν. 

ταπα 1ηεηπεβτῖσας., ταπα” 
τη ρεἀεβεῖδας . Ρρᾳσηῖδ; 
οπαπάο: ἵπτες τήος εὔτί- 
τες ρεάτέίσπε ρταβαα- 
αἲς. Ίψεε {οἶα,αιιαίετα Ἱτῖ- 
Άιεῃες ἄεσεε,ξοτεήπάἶΏε να- 
1014 τ{εὰ ὃς εοπ/Ώ]1ο ρτα- 
ἀεπτιάσφῦε {επῦἩ 1π Ῥε]]ο 
εἰατοῇ: οαυὸ Έτ ντ πο] τε 
1υ ἁρπάι ἵαρρειαι αη{3, πες 
4ρ νετῖςπ]ο τερτελετῇ οπ]ς 
γετίετ. ας {4 ποῦ Ἱαπάρδι- 
επι νίσυπι Ιπησπε τὸ ἰαῦ ἆ2- 
πετο.σαΐσε τεκ Ἠπετοη.Ἠος 
επεοπιαβαςσπα «αἴτπεπ Ἱτ]- 
Ώστε ποασ]ηο αἆ τε πηττο, 
Σηοχε Ρ Ἡρεπέςυπι σπετεατο- 
αυτα, αὔἵσηετεες ]αστί ζαι- 
{α Ῥετ τηατε τεᾶαητ πΣῦή- 
ας. Έτντ Ο2βοσεῦτη ἡ]πά 
εατΠ]ςεΏ {[αἱταιῖοπί οεεοπι- 
πηούυπι,βεοῄςο 1Ώγτηπιο - 

ας ΄ - 

.πωδ. κὠλ. 1. 

.ς , 5 Π 
τα μὲ ον ἱπποσέαισν ὧν ϱς-- 

{ ς ανά 
σι (οραμλρογο τὸ ὃν ὁν 

΄ Χ 

σιζεμόλαις, Εελαι 
τς 7 »/ 5 ν9 
Ὁ Ωχεσβυτεραι ἀαισόάμου εμὰ ἕ- 

πος- 
κ. 6 ΄ 

ποτ ἄπορπα λο2ο) 
ἔπογεν παρέχοτ. γαῖ- 
ο 9 

ϱέ.τοδε ῥε κε φοίγιαταν ἔμπὸ- 

λαν 
Γ τῶν ων ΄ 

Εῑλος νῶρπολιαςολος πέµπε- 
που. 

παρα ΄ 
πο Καςτρείο 

9 Αιολέδεοσι λορδς- ; 
ελών» αρεσουν τε ἐπ]ακτύ- 

που 
΄ 5 ΄ 

Φόρμέγγος ἀντεδμο». 
5 3 ν / --- 

ρροιο σι σος τοι. Κιωθῶγ. «λος 

τοι. 

αιτάρασε: 

Ρά2110 φιήε)ῃ ΕΥ 
μίζες γής ΡΗσπαη- 
26112 ῬάΥΓΗ γεγὸ τή- 
ΕΥ ρεει, «οπ/ιώ 
αΣέπε τις (εη1111. {µ-- 
Ζ1322 ΠΗΡή ϱΙΥΊΗΡΗ αιἷ 
οΊΗΠΕΊΗ {ΕΥΠΟΊΕΗΙ, γ{΄ 
τε ῥαμάπη ΡγαδεηΣ. 
δαἶπει]οι θε εης εαζ--- 
46η Πόε ΡΡαΜΙΕΙς 

1εσοςἰαμ]οπή 
ΙΙΗ ΠΠΥΡΊΊΠΙΣΣΙΣΗ1: 
6[ρτοσι είς 18 
Αεοδος βάβης ᾗ τε 
εοπ/άεγα στασ1ῶἨ {έρ-- 
Σ4/0σια εἰέβατα «οη/6-- 
ση. δίς ΑΠΕ: 
σα ος μγὸὴ ολα εργέε 

{Ρε 

. 

αι ας κ ὰκτὰ 



238 τν ΡΑΕΙ 

εοπηροβτωπα» αβσά αἁ το 
ῄπίδων παρὰ ποιο) αἴθ 

Ῥμ]ούνανε(ῶὸ ᾖνὶ 

2ηΏτειας πιά »αρρτοῦ
αζαπα . 

ιά ο. ώς τα
 αι 

{ααμῖτος εχες 
αππά εχοῖρε; εοπίἆ 

φταά εἴτλαταια Γερτε
πι πάι- 
εἴαΏς 

ώ 4: 

Όας τοείάσσα ἁἴπεσίος[οπος «άεπεσπι εοπεἰαπὸ «{ξ εοπίεκεωπ.. Οατετλσα Ρεσπιαπς 

τηϊἩ5, Ώες 

ἀδὶ δι 
Ῥοπος πποσες ταος αἁπ]ατοταα εαἱαπιαίής γήήλτος {ωππέτες: Ώος {εἶςμς, πΙσήτυσν 

Ώωίασι, ετβ Ετ ἁςξοιπηῖς, ρυ]εΏσασι τά
σης. γἰάετὶ ρασεῖς:Βς ὃς αἀπ]ατοσες,, εἴβ πο

 βπε ρτο- 

Ρῇ, Ρτοῦοςἴαπιεα Ὡς γίἀετί ααᾶδυ
ς Ὀἱαπάίσασας, 

: 

πὰ ῥ. Ῥες ἀιβδαίοπεπι Ἰοατας σπα αἲξ ουπῃ Ίπεετ ρ 

ἑππεσαιση. 10Π.8ζ Ροξς,ἁαΏπ.ρτο ἑππτσίαις. 
εαυίτες ραρπαβς. 

σύας, γε] ἵππεσόης ΡΟ 

οάϊζες, Ίτεια ἵπεες 
λ « ἁ τεζχο βηρ.ίσπο- 

Εείειπα γοεαδυἶεπα εοπιροβτησα αχ ἵσπος ο» δε στο. 

ὦ 5 
ποζλαινωνπαρθκρὠνπα( 

ρω. 

πιζοµάχα», Α. 

12111. 

τεᾶο βησυ]. πεζοµάχα». Ώος. ρτο «ΟΠΙΠΠ. πεζομώχίς » Υεὶ 

πιζομάχος » πεζοµαρών » ὁ τὼ πιζιὼ μάχί» µαρόμδνος. (εί ῥεήεβτε ῥγαίμιη επ!” δς 

βευλαὶ ὃ. Α. Εοτϊεμάϊπε Ρε]μσα ρηἡς Ιααάαμίς :Ώμης ἃ εοπβ]ίο {επίᾖ. Ἑε- 

οπῖπι τὶς εοπΏ) εχρεῖ5 πιο]α τυῖε {πα. Ἆοτ {οἶὑπι 1σίεις Πῑς πολεωκῤω(εά 

ο Ππεπῖ]1: πεεεβε επίσι εβ γε απὶ Ρεῖϊα ρτορετὲ σε[
ωνπὰ 

θΙΊ21ῃ ἔνδουλος Αἴαῖ 

εππι ξοτεϊταἀῖπε Ρτιάεπιαπα τη
ϊ{εποτ.οῖς αὐζεῖα ἀεε]αταπάα Ἆσς {επτεπᾶα αἲ 

.3 η ος Ὠ ΄ 2 3 υ ΄ ι ο , ῃ υπ ΄ κ. 

Ὦ σαι γ/ὠµα: οἱ: ορεσβύτου αὖἁ ϱ)ς ὁ ΤΑΥΩΟΤΗΤ σιυεται,παςεχουσι 91 το εγκωωάζευ σε 

/ 

κιδιωένουτι ἐλέγ 

δι παέχωπ Ὦ οἵ.ρτΟ παρέλοισι. 

µώρε, Φα[υτατῖο εἴεααα αςεθ ας. 
1οςο δε]]ὸ «οπαεΠίεῃς. 

σόδεῷ κτ.Ἠος ε{ῖ ὦμνον το 

τὸ ΠσηϊΠκατίε Ἀγπιπ πι Ἠμπς {ρε πιετοσά!ς πηίτετο .Ἔἶαπι Ῥμαπίσες πια πιςῖ- 

ἔαηε ]αστῖ εαυία. Υ πάς ποζαητς Ῥ]μωαπίςες νε παλεγκάπηλὸ» αι 
6 ςορποςίεδ εαειταία εχετςεῦα 

εἰππή ἀοειιότς σατῖπῄ5 ἕεττα εαιῖς ο
τδῖς «οπηπαετεῖα.Ὦε πας σέτε { : 

” - π α᾿ } ο ρα 

’ γιξ ὦνκρ.Ετ Οοπιίσις.Εὐδὺς φοίγιέ λόωμαι»τὴ ῥό ὦιδω 21ΕΣΤΑ 

Ἡ λαμβώνω. Ἐτ Ρτοιεσθίο ποτατιΓ Ἐιδώγιος χάπήλος. ο 

ο δὲ σολ Οοπιππεπὰατίο εατπήπής ὰ λοπσῖοσί 1Εἶπετε:πᾶ 

«οσίοπο πηετίσησ,εο εατῖις εΠε ἀεδοι. 
Ες. ’ ῃ Ν ΄ / - 9 ω ΄ δ»ε ευ 

τὸ Ἑασύρειο.Ἠος Εἴῑ το χαςτθειου µάλος ὁσορὰ µατιχοΥ τῷ Αἰολικὸ ἑννμῳ 

-4ου.Ἀοσαι ΗΙετοπεπᾳ Υί ααεπιαάπιοάστα 1ρα αττήατ «α{πιεὮ αυοά πα 

Οὐίω ἔδου καὶ πεδαν ὧν φο 

Δ Δ ε 3 κ λ41” ἵ ο 

χεῶς ἀπὸ τν δρ ὧν αγ σε οτι ένδα Ἐπαιγοίίω. Ὦ πῑτ ποτ’ 
Δ 

’ 

΄ 

η ες 

, κ , 9 . ’ ς 9 

γε ὅνι πέµπω «εδ δαλάοσης κε’ πω φογσώ ἐμσολίω 

συτεταγμέ- 
ατροξ- 

Ώοι.ρίο εν. 

ἆεητες ἃε ἀῑ[εεάεπτες ντοΐναπειις γείετεδ: Ὠδῖς 

Ταςϊ- 

: ο ωπος | 

πι συο τοεπιοποσις 
ᾗ 

. 
. ο” 3 ος Ν , ΄ α-.. ευ 

τα ποπαίπε (1ογειμη:Ώς ὃε 1βμά {που
ίτει εχεῖρίατ, (Φτετηπι χςὈρεΙοΥ μέλοςὑσορή- 

Δ 
ελ Ες 

πικὸν νοζαῖ» 34 αυοά «ΞΙΠΠΕΝ ΑΤΠ1ΑΕΙ Ωἱκαραπι-αῦ Ἱππεπτοτε (4 

Ιαεαπαννεγοίμης.[ημεβοΏςτα 
αἆ Μίποτιαπι σοέοτε Ερίκ πασπλς: 3 σιπο 14 

Ώςς πιοζσΤη τοεϊηιιέγουνζ εΑ εαΠΕΙοΠο 1 Ρεΐ]ο ντετεπι:ασ
ᾶ ἱτατίο δέ 

κ» πυῤῥθα εἲἲ ἀῑξτο. μή ἆά Αεἰ]ῃ εἅ Ἐγίδαυης, απά ρίπιας αἆ Ῥαΐοε] εν 
ὴ ἰόχα πο 

ν{μςινοὶ Ῥγιτ]ᾗο Α. 
ἳ : . ὦ ος: ο, ο 

ῥόχρ μας αιά ἀεποπαίπεηί ὰ εα[ῆοτς απίπιαητα.Οα[εοτεῖ 
Ηάμ5 εατπήπίς, ἂθ ο 

ων Ἱέρων ἔπολωμα κ ο. ο νο : 
Ίαπι παθητϊοπίεῖηπι Ώος ΕάΠε πιοπες 9εμο].Σωώεεὅτ λέγω ζαδε Αἰολίδώσ: 

σμα]]ις βἱιο.Εε απία Βεραι αἱ
 τορΏμοιτὲ ἃ πυρ ο αῑξ 

[ 

βοτέ {ε ας - 

Ιάοαδς 

4 
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«βρλ]δνοσ, Ὠστίμις Ίομ.δε Ροξε.ρτο Αἱολίσ.αιοά 9εβο].Ιηεετρεε

ίααιέ Βδιώπας, 

εππῖα Ρ]πάατυς εταῖ Τβεβαπυ 

-σπῖα εαπεβατατ αἆ Ενταπι πας 

: Ελκϊδι μολσᾷ Ῥτίτηα Ο].Ο 4. 
ἄρησογ.Ἠος ο[ξ Φεώρησον καὶ ονά κκαάσο Τὸ αέλος εἰ ὀυρύθως 

«ἐπ]αμήτυ κιδάρος.Ἔοξαῖ νε 2ἵΠηςΏ 

ΠεπάετειαΏ ααεπιαάπιοά σα σαίΐοτε 

εἴεδατα ᾳ-ἆ ἐ1γὰ κπόποις ὢν τῷ κρόες [εῖσα, νὰ 

-γό ρεεῖη ἄῑ[εγΗρίνα νοεµπεσε νεεοῖς σή].ντας, 

ο αἱ, οπεπαξάατο Ποάχεπιας ςασπαίηε,πηης 

ς 8ζ Ῥσβοτιις: νεί Αεοῄςο τγεᾶπαο εοπφοβτασε, 

Πες αμίοσι εἴελατοα ας Επετάπε Άεοῖες. Υἱ
άε Αἲο- 

γέαπ]αι ασοδεζάμόρος δια. 

πος αά Ίγταπι εκααίπες : αιὸ απεᾶῖ ἀερτε- 

μπα Ηἱάά, εις {οπες. ἐσ]άκτυπος ερίέλεισοα. 

απι ἐγθάμιτος εἶτα {ο ΟὐήοφηίσΗ; 11865 

Αεη:ό. : 

ἄπιοπες γεαυτεπι Πό ρταδρεαί 
5 ε αν Ἑ . ο ΄ 2 ο σας ο τα εν 

«θάνϊαεοιας.σ-ᾱ. διάµειον τῷ εξ "αρηλς τεοπῳ ἔσοςνρ 8 μεταβλκθ ην 3 φρεῶρέση πο 
Ν λ νο οκ 5 ν ο ν ο ο. μα 

«πολακευόνσων σε, κιαβων ὅτι ὁ πίνηκος ὁ χαλὸς ὢν» ει (αλ ος παεα πομσυ Ὁμῖν ἔσω τοῖς χολα; 

αφιενομδνοις οἱ κολαπέυοντες ἀγοιδοὺ Φικῶσν, ἀγαδοὶ δε ουτες. οαπαΐ]ς εοπαρα{α{ς αἀμ]ατοτες: 

τσιαπα νε 1] οπωπίησω Ἱπάταίοτες 

ὃς οί {ε αἳ 1]ἰς ἀεεῖρὶ ππαπερ 

ἀπρείειας, πεξ ΗΒ γετας ἱαμόες ὰ Ώος Ρ 

υπάς πίδον καλὸς: ἵᾳ αἀαρσής Έταιπο],πέδων αμεσα Ροξε:εΗ
πι εξ Ρτο τίδηκος. 

4ε πας ραια παπί Ῥαδβετ Φεβομαίτες: 

ἔραταπεα,ας ρτοίπὰε Πι πείαπε. Οατεσύτη 
αΏῖ 

δις νἰἀεραταρΏτεβα. (Ἀτμας, καδων ὅτ καλός τοι 
στ πειράθρασς- 

ν]άες τι ἑαῖικ εἰατάίαις 
εξαῖς Ε λαάσπιαστ]νας , απία 
εξαβασία δε Ἰπτεσσιταϊε η]α - 
(ὰ δε ἱπτεπαχοτατα ποΏ {οἶλαι 
ὃ πια]εάίςοσηπαι τερτεδεα- 
:Ποπειπαπιυπεσα ἐξ τπτατας 
«ο {εά εἶσσα ἵπ απ]πιο η 
«ες ἀεἰ]εξτατιας ἔταπἁ α]εητῖς 
-α]ῃς ἀεεςριοπῖρας , αὖας 
Άττε [χα {επαρες πιοὔππτατ 
ςαἱαπιωίασήπῃ (π{αστἍτοτές. 
σαπὸὲ οὐ] ελἰππιρῖας {1Ρ]ο-- 
σπσστας, νυῖρίδας οπιπίπο 
ἔσητ ατοἰἱες,τάτπαπε ἀο]οίο 
γαἶεως Ἰπσεπῖο νε πιαίστα 
Σηεχρασπαβ]]ε «τεεηῖ απα- 
ὃοδις , πΙπῄσατη εἶ απεπα 
εαἰαπιωῖαητατ, ἆππα εστη ς]ἅ 
ασευήαητ, νεςαυίαπι ἀῑεξάϊ 
Ἠ6 Πτ Ίοσας.δς οἀἵο οὗτας-- 
στατ:δς εἶ αρα απεπι εαἶπτα- 
αήσπι εὔβασαατ , ἆπτη ἐαῑας 
οριπῖοπῖθδµρίππα Ιπιροᾶτ, 
ἐπααβάπιασε ἵω οόἵατη Ίπα 
ΡεΙἰαῶτ. ΕΠΗ γετὸ απαπασαπι ἁαπίά εοτηπιοᾶϊ ες ασευίαά 
τασηετ Πηςτή ΕλοϊαπΏ Ν ΠΗ] οπιπ πὸ.Ω τοἆ ἵπ 1 ἰς εχρεσεας{α 

«81 φαιζεσωπιοιε ποἱρεσπία: εἶλτω Ἰπάάίπτης οα]ωπορή]5) ος πως ατα 

.) ΄ 

σροφ) δ. κὠλ. 18. 
νε. ο 

χαλός.ο ὃ Ῥαδδμαηνς εὖ 
: Ξ - 

στεωθα νο. ΦΡΕΙΩΥ 
2 ΔΝ τ. ΄ 

Έλογχε κάρπον ἁμωκη- 
3 ο ΄ Ν 

ουν έόι ἁπαπταμσι «ου 

πέρπετο, Ἔνφονενν 
-” ῃ : ὧα Ψδύρων παλάμκαις ἔπετ᾽ 

αιεὶ 
ο 9 Ν 

βεοπώτ. άμα -χον ΚΟΚΟΝ 
3 2 Ξ ο. Φ 

ἀμφθοτέεειε, Φλαβολιώ ἄποφα- 

πες 
δν 3 , ο] . 

οργῶς ἁτενες ἄλωπεκ ΓΕλΟΛὰ 

κέθδει Ὦ, τή µάλα σότο χερ- 

οωλέον πελέδεις 
«{ σι ο ας Γά 5 

ἅτε γὸ εἰγάλιο} πὍΥον ο- 
/ Ν εως δα 

Φδίσαις βαθν σχενα: ἕπεραραβα- 
” ΄ 3 ) ὁ 

ππισος εἰ) Φελλος ὣςν 

1δρ ἔρχος ἄλμα». 

βιαε:βς ὰ οπαπίαπα {πσεηής {είς αεεοπαπιοᾶᾶεξ 

υετῖς ππαῖ]ες {ας αά Ρυ]εΏταπι ὰ ἀείοτπαί πο 

βι]βς ἁι[εετπιπε.πος ρτουοτρΙαἥτει {πήσυςς 
Ῥίυτα 

(εὰ Ώας αυᾷ Ρτοροπο {σης Πιῖς Ίοεο εοΏ- 
ε «αλές τοι {ραμά. ὅπ υε Πς «οἩ- 

μετάθρασς. 
ΡΗΙΕΡΥΑΗΗ. ο. ώς 

16 αμγεηῃ [ε]ης Ρεν 
{ία πε [0ΥΕΙΣΗ5 
εξ {αᾶνηι ἱπομέραση, 
Ἴρομε ἀδΙδ ΑΡΙΜΙΗΗΗ 
οὐ]εξξασατ ΜΗΣΗ9: 14114 
{πβµΥοπ σεν {έ- 
ηππησ (11ρεΥ ΠπΟΥ- 
σαμμη. ΙπεκΡΗςπαδΙ{ε 
σιαίη αηδοδη» ε11ήπι- 
Ῥϊαγμι [ήρεμίογες, 
Ἴμογίδης Ππρεηοὸ νη]- 
Ρίηπη [που Οπαπτᾶ 
αα ψεγμτη {Σε 11 
“ος πμάσπορετε 1ρῇ5 εβ 
ἔαοοβς Ναηι νέ Ἡ- 
δεγντε[ίζμο 1 ΥΗΕΣσ 

Ρήεατοτ]ο ΠιαγΗά Ιαῤονξ [ῇΊνεησε Πεβγοηπάσ ν πετ» 

σΙΣ7Πέη Ἠ0Ώ Ρο5εβ {1ΡεΥ ΊπαΥ ρετρασήβεεσο εὔ- 

ωηηηής {151 ΗΗΠΙΕΥ/1Η4. τς 

αππςοπητασᾶο απεαραπτας, σα 
τη απὶ πα ή αρσά τε πηβ]εάτεῖτ. 

ἔατραση ἀετυτρεπτ:αε υἱ δι] 
ὈὉ ϱ 

ΕΟΝ 



σα. -- 

20ο Όντο κπἹ 
(οβείσσε Μαπιτε (αδες ρ)(κατοσίασι πιατ! Ρετρεταὸ ἵππαϊατ, ἆσπι [ασερα, τε]ϊααά[αηε αν 

ν τα. 1 ο. αν ια. . . 5 

Ρί{εαπά σπα αΡραταταςὰ αὖο σταπατάσ 1η Ρτοβυπάσιω ἁςπιε
 ας Ἰαβοτεπι [α{μποε:{ς εσο-σα- 

Ἠσηιαίασασα ναάἷς {σι Ππηπιετίαδ 15: πίοας ει εαἱαπιπίαϊοτες πιςαῖω ἕαπιαπι οὔ[ουσαιςσο. 

παπτησ,ταπιεν εἶατη» Ίπεος ποηίηςς πηαηεο.. 
µ ὃν 

{3 Ῥαδύμωθν».Εκεπηρίαιπ Ἀμαάαπιάτας οὗ οευ]ος Ρροπήεινὲ ειπα αμ Πό ρω 

Ῥμΐς απτέ αβεπεατοτίδι {πεεεας,εοάόππαιε πιοἆο Όεπε αμάϊαι ποπιίπο Ἱη(Ἠμο. 

δε ἰατορτίταεἰς.δεἱομίαίτες Παης {εητεπΏᾶ {ας ἀεείαταῖ τεξῖὸ. Ῥαδόμωδυς ὅτι -- 

έργο, ὅτι ἄνεκτον ἔχε λογσμοη,ὸ ἐδυ ώς ἁπάτως ἔπέρπετο Ἡ Ψυχίω. ὧα µάλιςα τοῖς 

κολάκῶν ὶ ἁπατεώνων νχαις εἴωδε παράκολεδε). 
. 

θυμό παπά! κ’. δε τέρπεται ἱερεπάππα Ῥετ Γοππροτί
ς επα [ασε ρτο ἐγεπεταἳ. - 

ὑτέρρέρτατετεᾶ ἁπάπωισι Γ}αἴ.1οη.δτ Ροξτ.ρ{ο ἁπάται». 

«δύρον βερτώ. ος «8 Ἠδοεισών. πᾶσ ψδνερις γοςαῖ τὸν κόλακας, ὰ γετ-- 

Ρο: Ψδυείζειν, αμάο- αἀμ]ατοσες Ππωτ {μωτταῖοτες » ὃζ αἴιεπα ἔαπιβ εἶαπι ὅε- 

εταΏωπε, βοιτὸ παευσαπι σαἱυπηπίατοσυπι Ἰπάίσας» άπάπῃ ἁἲεῖς ἁπάσα, {εαῖ {επι- 

Ίτασιε απ οηδ πε[εἶο αὐῖθις ἀεείρπιητ πηίετος 1]]ος ὰ οιῖ- 
Ῥετ Ψδνρων. παελάμιάς. 

δις αμάμητης. 
ἅμαρον χάκὸγ. Ατραππεπίαπα απο πποπες ης αἆβατεατ Ππσιής αἀμ]αεοσατη, ία, 

ποιῖε,ςαἱαπιηίαΓαπι παπα θ,ίαπε ἱπεχρυρπαῦ ςε πια]ηπι απδοδι]ς, πἰπήτᾶ τρ 

Φιαβαλλομδέῳ απεαι {αλα αεεματίοπε τεάσατ πα ϊίατα : ὃς τῷ «εὲς ὄν διαβόλληισι, 

αιήα πιαᾗς Ιππουυπε ορίπἰοπ/διι»»δς αἱ οὔἵσπι Ιπίπβαπι Ἰηβῆσαητ επι, (πσαις 

εεπι {πε ἱπεκρηρπαδί]ε πια]ασι Οία νυ]ρίδας {πΏτ απ ]ες αμ τεσπα {πᾶ {πδ- 

-ἀοἷὸ σετμητ,]τα νε εἶαπι Ἰ]ΐατα ποχα,η]λ)] πια! Ιπτα]ε γιάεαπτας. «Ὁσσμ]εί αἲ- 

τεπη ἥοβεες ἃχ ΙΠίβαϊςϊ ]οπσὲ Ρετίεπ]οβοτες Ίπητ ἀρεττῖς. α- ο 

Φεβολιώ ὑσορώπες.ῬετίρΏταβί)ρτο Φοβολοι.Ὦ οτίοι5 σεπῖτ.Η]ς εερτο Φιεβολιών 8 

ὃς νσοράπες Τ)ο{.ρτο ἑσιρήπες.Ἠος εἴὲ ἐρωῤωευτω Ύπεσλτε Ιπβεξείτητ ντ ματιςρίο. . 

οο ἀῑκίεις ὑσοφήτις, ὃς ὑσοθήτωρνα πα [ῤηασευμηη/(εΥ γασν..δτ 1η µας εοπιροᾶ- 

εἶοπε ᾠπὸρ{ο Ως) {ηπιρεο»]άεπι Πσπιβεατεροτοτῖε αμοὰ σευφέτιε.δο]ο]. Πᾶς γο- - 

επι ἀεάμεῖτ ὰ φατίζε,το λέγευ.Ο ο { γοτπη εἴθγα επτ Ότειις. τας 

ὀργαῖς.Ηος ε{ὲ τεόπεις,αμᾶ Υοζεπι εχροβΙπημς {αρεσ]οί5 Οάα απεβτορΏα τ]- 

εἶπια, ἀτοὸς γετὸ εχροπύτις καδέλε 0Η1/90. ἀλωπέκων ἵκελοι, Αρτα Επι Ητιάο 
34 Π)ο-. 

τος ἃε ἱπσεπίντι εαἸωπηπίαξογυιη ἀερίησεπάμι.Ἑτ εετεὸ γη]ρίαπι ἆο]ο5 εταρΏί- 

εὁ ἁε(οηῖὂιης αιε]λοτες,ὃε ἵη ΡτοιιετοίΏα νεηῖτ Αγονιοεδία νμἱρεὈ. τρία μα” 

σκνὰς αι ή Όιις νιάε Ἑτα(παϊ ΟἩπαφας. 

χέρΦειΆ. ος εΏ ή κἐρ:ὸ; οωτοῖς ἐμὲ διαζάλλεν: ΟΏε 

εοπιπιος! {ρε {αοξές:αιοά ΤΑΠΠΕΏ ΠΟΠ εοπ/εαιητητ. Ηος επῖπι πεεσῖ ἔρωτημα. 

ηκὸς λό2ρο,ΠΙΤΩΙΤΠα περαβοπξπἀε αΏδί ὀῑκιτ Ῥηπάρτας, ἀκξεόεις λέλογὲ ὃπμα 

καιορόρως.Ροττὸ κέρδει ἔνος εἰὶ αὶ αἳ κέρδοι.φιρά αά {μετα αγ. βάλά σότο 

: ἀχλέον τελέδεμίιος «8 ή ὥτε µάλα ὀπικερθές ὅμ. . ε 

ἅτε . Ομαίες ἄπε οὈϊσεξτατοτες {η εα]υπαπ 5 Ρτοξοτεπά!ς. ἁοειας: Ὦ 

ο υας Γρίε Πτ ια ἡς Εοτεπάϊς οξεπά ιτ, ἁπέτα «οπιραἵαεῖοπε ἃ (1 εσε ἵπιππςσ 1408 

Ἡ α. ἆ. ὦσαρ οὗ ἁλιευτικς Φ)κτὺς ὦν βάδει ὄντος ὶ Δυιλάσσής πεγον ἐΥαὸΕΥ φέοντος 

βερωώετοι ἔτι Φωώει ὁ φλὸς,  ὀπνήχεται ὑδῥ τω τῆς Δαλάσης ὁπιιόν» 

τως ἐν σεῶς πῶν ὀνον. χῥληγρείαις ἀάγισύς εἰ, Ἠλς αἰμβε Ηοτατ.ῖἩ Ερήλα 

πάῖτ εα]υπππίατοτες 1ὰ 
πα 

. 
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-α]μεεβς γεγµπο πεταδι] γηάδ. 

ἐἰνάλιον πόνου, Ιπτε]]σε Ιαῦοτεπα απεπα 
» - Ξ , , , 

πέρας ΙΏζε]]έσς δίκτυον ὃς σαγωίωρτοτάπισαε Ῥ 

{1οεσε. ὀλοίσας Ὦοἵ.ΡΣΟ 6ΟΣΩΠ1. ὀλούσας 40 ὀλέοντο 6αραςω- 
εῶῥέεκος ἄλμας. Ματίς Έρχο 

ες,τῷ ἑαυαῦ ὀπεφαφείᾳ. «ριτεχίζετας» [14 ρε 
Φτο εοπαπη. ἄλμης. - 

παράφεασις. 

σ]απ]άεπι Άςτὶ ποΒ. Ῥο- 
εεβ σι ἀο]οί[ις ὃς εαἱαταπ]α- 
-εος εἶπῖς ς; ἀῑζατ απῖςφ παπι 
'-4ποά Ροπάας Ἀρδεαε. τείε- 
Ἄταιε αρᾳἆ Ῥοπος. ΩταΠ- 
«η πατη ἵατπεη οπωπες Ἐίαα - 
«ἁ]μ]ς ἀεμαῖσας νατῖος {ετ- 
πποπες εα]μάὰ Ππιρμκας, 
-αμαα οταπίασι Ετ αίεασ- 
«Άτ εσο Ώοῦ ἴτα ππε σετο, 
πγερνε {απο πιάαίσιοςί αἩ- 
ἀρεῖαι Ρατείοερς,[εά «απάϊ- 
-ἷὸ νισο.Αποιοιαπιίσαπα ως 
Ῥτοᾶτεος, Ἰρήπιίςἳ {ρ]πηςᾶ, 
ππ ασεπι Ἱαρή Ιπβατ{ααἷσς, 
ΦἩδίατε αἷῆς εἴας τεβισής 
ἀηητεπάο. ὃτ οδ]αῖς ετῖδ 
νης -εππτεπῃ ᾿Ἰπ[εαπεπάο 
πψ]ειζςϊ ποπ ἁπδίτεπι:(.9ᾳπ- 
βατ αυτεπη εὖῖη αἲί νετῖ]ο- 
εσας εβ απααῖς ἵπ αἀπιίο]- 
Πτατοπε τεῖραθ. ρταἵατε 
ὃτ ρταξεττῖ πχεπάβεϊοας δε 
σπα]εάϊείς πε ίπτερπο, {- 

35 ΄ 

ἁγτςρ. 4Αλν ἔξ. 

ἆθ εώατον ἔπος οκ βαλειὲ 
ὦ 3 {ν 

χραπαιὸν ο) ἆγανς 
ο -ᾱ 5 ο 

αολιον αςοτ.ομῶς 9 ο κ 
σπίγων ποτὶ /ήτο}ό253 

{ 

πάγλυ διαπλέκει. 
5 ς ; ορ ο . 

ὅ οἳ µοτέρω 3εάσεος «Φίλο 
-- Ὑ 33 Χ. ε 

φιλεγωποτ δὶ ἐχ462Υ ἃ- 
5 ΄ ϱ). ε 

τ΄ ἐχθρὸς ξὼ) , κύχοιο δΙκαν Ἔσο- 

έυζοαε . 
3 55 ες 

"2 Άλοτε πατέών ὁεοις σχοΝἰ- 
Ξ ω αἲς, 

3. ’ ΑΔ Ν 5 αλ 

ο) πολτὸ Ὁ γοµοὶ ουθυγλώσ- 
.. πάσει 

σος αθὴρ Φεογέεει, 
ΝΔ Τρι ασε Σ ε 

παρα πυβογγΙδΙ,χ. ὥποπαρ ο 
ενα :ς ΄ « 

λαῦεος «έθτοςνχ’ ὥτα» πολ! οἳ 
- σοφο)... 

νο. λον π 

ΤΗΦΕΟΥΤΙ.χΕη 9 Ώσος 
Χ 3. Άν. 5 

Ώου ἔκ ἔείζεη. 

Ώσεπα {μποξ παατ! ἀπιπαεε[α.σχενας ἓ-- 

{{εοτοσίαπι Ιπτυπιεπξεάσι εκεερία 

σκευας Ώος. ρτο σχευνς. 

ς αρΡείίαι πω ἀπιφαῤειανν ααία ντ ταῖς 5
 εἱο[1α- 

μ τροε οἰγαϊαεαν. ἄλμας οσν 

112ρ0/14116 εἲξ γεγύα 
εἴπίΣ2ετε να]ιήή Γεί 
β7ούος ομεπι ῥοίοέμη. 
ΕΤΕΙ ΠΕΠ απίαης 
οπαδη να]δὸ ΤΟΥ 
πρίν  {εποπες. 
Χδεμρ {ημε βάΤΕίεερς 
αβάάεἶ4. ΑΠΙΕΗΗ εθή- 
ΖήῃσαΣ απμαγειαάπετ/ᾳ 
{ΠΗΓΗ ζπέε ν2 111- 
πη1ϱΗ5 εκ βεης [αρῖ 170- 
γε εὔεαΥγάΠαα]1ά5 αἶα 
Ίοζα ρετπαθµίαης γής 
οὐ [10 μήε. Ιη ο/ {μέ εΗ» 
γεσ!πε γΙγ σεδμη- 
σαὺ αηγείεζ, νιάεΙ- 
εετ,ό» 1 γ/ΗµΕ ἠσμηή- ον 
πανό 448 Ππρεέμο- 

[απ [εἰσμάοο ὃν (η. ΥΥὔε ΡΥάεξες εΗβοάΗΗΣ.ΟΡΟΥ7. 
7εΣ σΣεηι {ποτ Ώεμή» ποῃ εοπ2επάετε. 

αἲς ἵη ἀςπιοσξαία απα εΏ ρορυ] τεβεπιεπής,ἄμε Ἰπατήτοστατία τεσίετασ,γί ορὔσααιςς εἷ- 

ατατεπι επεπτητ ὃς εοπ{ετααατ.Ῥεείετεα ποὮ εξετεβ[επἆαπα Ώεο. 

ἆφδαύατον Έπος. ος οἵξε. κδωύαπιο ὦ ποῖς ἀγαθοῖς Φδιαβαλλὼν ἐομβδ) τε λέγε" ὁὶ 

ὁ ἆόλεος πολίτης ἃὶ σωµετὸ πέῖσω,Έ] ας τατίοπεπα εοπείπεπε {προσίοταπα οἱ ἀῑεῖε {6 

ᾖαδετίς Ίπβατ εῆς ἱπιπιετ[αὈί]επα. Βουῖς επἶπᾳ ὃς ρεμάεπρας η! ολ ηπ]ος 

Ρεη/παἀ εί ροτεβ.Αρπά Όοπος πυ]][ίη5 εβ ροπἀετίς πια[εάϊσο εαηταἉί8. δόλο α- 

«) ἀῑεῖε πω Έρρον δάξολον. - 
ὅμως µαρ. Ουΐα παίτατί Ροβει α]αιής αποπιοᾶο εαἱωπιπίαεοτ αραἆ Ῥοπος ζο- 

φαϊταςητες εος νοτ[ετωτ:ἀϊσῖτ μπι αἁπ]αείοπε έερα οΣωΠες 
νεεητς τα Πος εοιλ- 

ἁσαιήι ΠΗ5 οπῖπι Ὀ]απάϊεας οσευ]τὰ {οηχομῖς ἑαράο]άαπε εεκτητα.Ώς 
γεῖδο σά- 

ευ ἀῑκίπιυις πδτο {αρετίοτε. : Ἕατς . 

τά ὁ µετέχω: Γεβατατ ἆς {1ο «Ἀάοτε δι ἱπρεπίο Ἱρασκιςς ο. {ε πο]ῖς εἲς 5 
(δα 

αν, 
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στ --.- -σ. 5- ΄ . μες Ἡ ο ο ρες οος ν. 

αἁι]ατοτ Ππι]εἈτοσξ,ἑοτήπιαιε αιάασία ρατεϊεῖροπι. 5εἆ απ ἴπ ἐς σὄῃῄ]ε θὰ αιὰασία 5 1Η ϱο αυ οά Ππημίαητ {ς απαίςος ὃς ἱπ]πιίσος ααιατς, δε γεηίσιε ραµίεος- 
αἀμ]απεας. αν. 

Φίλου εἴη φιλάν.Ο υα]ϊς εΠε γεᾗς 1βα. ἀθε]ατᾶε, ΑΡειτᾶς απηςἰεἰα» ὃε ΠΠαις]είος 
«οἶετε νη]ε:συοά ε{ὲ Ποπαήπίς Πηςοτί δὲ οληάά1. αἩ πὸ {οἱες-α ιά {ω οτε σἩιά 
Ώ Ρεξζοτε Παῦεσς.λύχοιο ὄχαν.[ο. ὃς Ώοι.ρτο λύκου Φίκέω. Ἠος αάἁ Ιπππίσμπι «βΏ.. - ἳ 
τοετεπα Ώρα σσ] ΕΜΠ Ίαρο εὁραταϊ:ποη αἆ ἱρίμπι, αμαῇ γε]]ε ντ Πάρις ἰπίπηϊεῇ, 
αρρτεάϊ. πα {πημαί {ε ππα]ο ποζο,πια]ᾶ ειπε ΟΡΡΟΠεΤΕ; δε ΊΠ ΠΠ]πηϊςῇ πο 
δὴ ̓ ὀμοτε.ν 1άετηΙ πο πιεΠὴς ]οεᾷ Ώυπς ἱπεε]]εχί{ε Ατοζησιαιᾶ θελοαβεο»- 

Ἠῖς Ίτα εκροπῖς ἓτ᾽ ΄ὀμο ὴ) 3ὴο βαίγων, ὀπιπατ ἄντε τοῖς Ίχγεσι ο }) θλάπίων ἆυλ ει ὁρ αὖ- 
φανες, ὁλα λελλδοτως. θεά Ατετίης αυτῃοίεπι πος ΙΠΠΙεε ἀῑς[ε,πιααίπιο Ρειῖεμ]ο- 
Ρεμεπάος ε[ε αἁμίατοΓεσινε οροττετ Ίμρος Ρετ ἁπβιεΙ]πιας γίας Ρετίεοιί άσ-- 
πες εοταπι ν]ςμιῖα ΠΌετειπας. Ὑεεταιιε εἴτατε ν{άεευτ:τ]]ε ααδά Ρωτετ Ῥ]πάστᾶ 
εἰᾶ Ιηπαίεο Άοεετε νε]]ς:Εῖς απὸἁ ρυτετ αά αἁ]ατοτες τείετξάιπι; απαῇ Ρετ α{- 
Ῥετείπια» γίας αἰίφιμής {πο ρετίομ]ο εος αδίδετε ἀεβεαι. Ἐτεπίπι ἁππΏετε γυῖς 
Ῥοέεα {ε ευρεῖξ γὶεήςἵ αμαις ταείοπς ΙπΙπςὔ, πιὸ Π Ρετ οῦ Πα μας εεῖαπι γῖας», 
Ρτοϊπάέφ; ἀβιει]ές{ρίμπιρετίεηι οροττσας. 1 []μά απεξ λύχοιο δίκω ὡς Ππήπήςο» - 
Ώοῦ ἄε {ε ὰ Ριπάατο ἀῑςί {αε15 ειΠπαε,αιὸά γυἶσο ἀϊσατυς,αἁπετίης πα] εάσμᾶ- 
αἀπετῇις Ἱαραπι εἰαπιοτε εοπςῖταπᾶος οπίππος: δε απ! {π]ξὲ απεπιρίαπα σὐιε,ίς 
ποδὲ εγεάαευτ Ώοπιο Βοπαπ] Παρα», ΝΙΠ {οτεὸ τοίετοπάο αἆ Ῥιπάαταπω σαν {-- 
1άπι «οπετα αἀπεσ[ατίος {Φιήτε οταἆς τετ νε][]ετντ 5εμοῄαίεες Ιπτε]εχήΠε νίάς-. 
τατ,Ε]σαι Πεόξοτ γττηπα 1πάἰεαδίε εοπιπιοά]ιις, ν]άς ΡτομετοΊππα 4ήηιεο απ] 
ὑσοθέυσομα,{αευτᾶ ταεὰ,νετβ! ἐσοδέω α-ᾱ. (Ωὔεπηγσ,ιγ[ς (μδεριαποὰ {οἱεεα- 

οεῖε αἀμετ[οτί) 1η Ιαόχα,ντ αἀπετ[ατίοςΊπ αἰεᾷ {Παίαεος Παποϊ βιπάσηε τσοά ϐ- : 
«ετε ἀῑσῖσης τΏἱΠοεετος, αι! {Π1Ρ1ξς γεπττΕ ε[ερ]απεῖς, {πεις Ιβἱριεναἰηκίαο 
οοτηυ,πιαρηὕσιῳ; απἰπια] Ρατ» {ρίε ρεοβοτηῖε. Ἐήεπτίπι πιοδῖμπι ο8 9ένσομα: 
γεαριά Τείαπαπι Ὁποπι.σοπ/σσίθ,Πε Βίος, Φευσομλύοις ἔσ᾽ ἄχρωγ αλδερίκὠ». ον 
ορ δλοτε, ΠΗος εβ οπιπατῶὼγ ἔχγεση ὥστε ὀλοις ὀλλοτε, καὶ οσοις σρολιαῖς ὅσα ἀκρλάβω σενα 

Εἰετιλέυσοκαι, μας νι τῖ 

ὦν παΐτα ) γομὺ).Ἠος ε{ὲ εἰς πᾶσων πολγτε]ας ϱ{ο/κησηγ. Ορροπίεἶδαι γη ρτορῦ» : 
δε γεπηοφμᾶ Ππι]ατοτῖρις δε «α[μπηπίατοτῖησίνπάς Ἰπρηῖε πὸς πι αμαμίςτείρ.- 
αὐπηιπϊβτατῖοπε (παεῖ]ες εβε:1]]ος ςοΏέΓ} γε]ες.Ττρβίοεπι ατϊπσῖξ ἁοπήπαιογ- 
6, Φηωοκρατίαν,αβιρυχρατίαν, ὃς βασλείαν.Ῥταροβίο ὁ Εὶς Ππηξάα Ρίο εἰς .ἐνθύγλωσ”- 
σος.1.θυβεῖαμ γλὠσπωἔχων,ας Ῥτοϊηιἁς δίχομα λ ων. - ο μασ: 
λαῦρρε σεατος.Πος 6[Η πολι Φλωος, ἴαιι λας, Ἐν πια. 4 βραίβεαε 

ἀάεμα «ὐ Πα λάθρος{αταΐσηε Ρτο ης ΠΡΣΕΟΡΙΟΓΠΕΡΥΕ λαῦραι πυλίθες Ἰ. μίλα. Ροιαῖξ 
οτίαπχλαῦρος ἵῃ ρτορσία Πα ΗΙσατίοΏς ποπ Π]ς λάβρος {ηπαὶ: Παιμάσπιτε»α Ρο. 
ρυἱουαιᾶ Ρε[ίαα ποπ]ζοτιῖαι ε{ϊ εαΡίτΠ],ΠΟΠ ΕΠῃ εοπβ/{ο αυὰπι απάπαί παρεις; 
σετιβέυσ. χώπότα» ὃς αῶτου.Ο 8 ΙΠΕΕΤΙΗΠΙ Ρτο ὶ ὁσόταν ἃτ κοὶ ὅταν, ϊτοτα τεεέοντεΤ) Οἵ- 
το εθΠ1Π1.Τηρέοιαι. Ίματετ εβαρΏ 89 ἵῃ Άος γετρο: πα ἰπαϊζας αμθάποσι {ε. οἳ- 
Πείῳα πιαριβτατμυπ πηγα πα οῬ/εσαα{ο,εδ[δγιατς εἰμίτατεπ»δζ ρτθ ἐ8, ασ” 
πποάο τες σεταηΕυς,απἰπιαάἀμεττετς, τρ σαν σκην 
. 2039 9ρὸ, Θεό. Ατβιπαξπτυμι απο {μμίάος επιεηάα:ς «οµατας. Οβομάϊε οπύσα” 



οτι 

Ῥνσταπτος οτε ΠΠ. 
ατε οπῖ α[ἴοτατα Ῥοπίς Ἱπι]άεηε: βανϊάεπι ἁἆοποταστ/ 

ουπαίσπα ἰατσίτοτί τεββηηε:γ τάς Θεομαλέῦ 1 αἀλς. Ἐταίπη, 
εοςσοπίτα Ώευσα Ῥασα 

μ) 

παράφρασν. 

το αί ππποτες Π]οτατα εχ- 
το]μτ., ἃς πσης ϊς πσης1]- 

-Ἡς ρτο Ἡσιτο πιασηπτα ἀεςῖς- 
{πρετετ. Οποἆ τἍπιεὮ {- 
οἶσας Ἡ ααϊ αἵεπα {α[[εῖτα- 
εἰς οίοτες. εἶδ ποσετε εαἶππι- 
πιαηάο επρίαπε.: 9εά Βατυπα 
(σεταπῃ εορβἀεταΏο {πιά οτᾶ. 
Απιποῦσι πη]]ο ρᾳᾶτο επιο]- 
τε Ρροῖεβ, ἕς Πε 4βΒϊεετε ντ ἂ- 
τηα[εάιεεωυα αὈΠίπεβητ. Ιπιὸ 
σή(σπε ία οὐ ᾗ σταπ]οτίροτ- 
ἆετς ἀεοτίηπι τταβίτας, δεΙπ᾽ 
ἀπηϊότατα ΊπεπαεπἁλΌ επι ξεΥ- 

. 3 . πι - 

της, ασε {ρβας οοξάϊ ταηπεᾶ 
ππραίο ἀοίοτε γίεας Ἱπππε 
Ρηπίηπαπι Έπεπα {παπα βῇε- 
παεωτ, ὃς εχεοσίταϊῖαπι Ἱπ- 

το 68: Ποπαυπὶ ποχατΏ Ίη:- 
ἔεστε ροβτ. δεά απτά Ελεῖαε1ς- 
ο πει ρεΏε 1ΠΕΙ4142 Ἱὔπατ Ἱ- 
φίαπι Ἠπῖς πααὶο ρατἑμτίαπω- 

«Ὅρροπετε, ἕς ελἰατηῖτατεπα΄ 
Ίαπς.- ντ Ἱευὲ Ἱπσυτα (18- 

ἔπωφ. κῶλ. 1δ.. 

ὃς αὐέχει τοτὲ μδό τε κεῖ- 
γῶν» 

ποτε δἳ αὖξ ἑτέρρις ἐδω- 
κε µόγα κῶοος. ἀλλ ὁ- 
Ὦ. ταῦτα γόογ αήγει φΦο)ερῶγ. 

εσθκιας 
δὲ πγος ἑλκόμλρος- 
πεειοσᾶς , ὀνέπαξεν Ελ 

κος ἐδιωαε {ῷ φοἰδε καρ- 

δαν : 

ὦχὶν ὅσα φερντίδ. λωώνται 
τυχ εἰ: Ξ : 

θέ αἲ Ελαφρῶς 
ἐπποχένιον λαβόντα 

ζνρον» ἀβήγει. ποτὶ κένβοΥ δὲ - 
σοι 
λακπζέρλο; τελέδε 
ὀλιῶνεὺς ομοε. ἀαόντα ο 

μη ι 
µε τοῖς γα δοῖς δρΗλΥ. 

ο ο ΤΟ 
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μιτάφεασις. - 

{μεν ζοἷοΣ αἰις σιάε 
τος {Πογαήρ  αἶιῶς ἆ-- 

σεῦι αἷής εΥ{ζαιε Ίηάσ-- 
2111 ἀεεῃδ. δε Ίεζς΄ 
δε πεησεΊΣ εἰρο]πέ 
ὀπμάργαήο.. ΤΤεγβη ὁ ἡ)« 
ὅνα ση σε ΕΤΗΓΙΣΗΥ 
εχΙπής ». {μῇκ1ξ τίς 
οἱ. {ο ργὰς- 
γή. 4μάσι σα εωξί-- 
221164Ε ΠΠΟΠΣ4Υ » ἆ[ε- 

Ο/άΣ4γ. Σετγε αβζεΙρ- 

ση μμ {περ/έ- 
76, ῥγοάε[: αξ εοπγα΄ 
ὁβα η. εα{εἱ2γάγε,εβ 
ζαῤειω να. ΡΙάΗΣΕΙΙ 
αμεοῃ τηε εΏσΙήσΑ Σ΄ 
«η/ΙΕΕΜάΙΠΕΊΗ ΕΤΗ ΡΥΟ- - : 
ὂψ βαδεχε. - 

παί{{ο εοἱίο ρεσξεττε, 7έΐαῦε έαας ασεπἀο εαἱππιω]ᾶ «οπτεπΊσεσε: Ίτὰ γεϊπαϊἀεπεῖ πο ωσὶ- 
ἀεας Ππαίσεατ: αΠοα τη ἵπ γαρῆῖτα δε Ρετιεπ]οία γία γετβατετινε. Νατο βίεῦτα τβπ]άέητε Ἱπ- 
π]ά]ᾳ εεστατες, ἶτα ἷα ἀετεταχ νε Όος αι πιασίς ]αάῑτας απ ατα αἀ εσας βΙππη]ατη ςαἱείττας 
ᾳσδπα απ απι {απια]ο πηοπίτης αταττάπῃ αετῖὴς τταδήτ. Ο πα εὖπι Ίταβης, ξαχα Ώεις ντ σος ) 
«β]εθίς αωήπίεσσασα ἐπήτα]ς ἔτπαάποπηάα.γἰτοσᾶτα Ῥοποσιαα σοπ/ειπάῖωε απῖθης Πιερ - 
εασπάπα ΡίαςεβΏξς τ όδς. 

--Ὁ Ὥσος θὰ λος ια ον 2 αν κ 
- οι αι. - ὃς αξαείρει, ὑψοῖ τὰ ὀκενων Ωράγματα, ΟΠεπά1ε ἃὶς νετδῖς 1η 
ἁπάοςπάπεσίας Ώειπάρησπαξε: Ἀοπι Όειςείξῦοπος 
ας κ ο ανν ο... Εἶτος ααϊ : ο απῖ θΠεπαπα ἑαιειτατεπῖ Ιπίσυο {ει αΏππο., ἁπηίμας 

νοἰπηταςϊ 2ἀπετίαεατ, θΙπα]]ῆς ση σος αλα ο ο 
Ὃ ως -- ΣΙπηηῇς βποπιε τερειῖεητ {ιρεσίος Ππορᾶε 3: ψιφθόγῶν 

το ἔχαμνο ἕτέροισ ὃ) 'κὔσδε αγήραόν παρέδοχε. 
5 οκ 5 υν Ν ον ο. - . 

ο ος Ῥτοροίε Ραυ]ὸ απζὸ γετασες Ποπαίπες τεδης ρετεπά!ς εΠε: ἱάο- 
8 «πῃτοςρ ντ ο 92΄ ον. ερ ςς τες ς 3 

Πεος,δς Ίμτερον π]εε: δὲ εοπΏεκὰ: Τέεβα Ιπι]άος ἁπαίπα γο]υητα τε]αζταΠ,Ρτο- 

τας θάμος δις Ώευπι Ῥυρπατε,αποά ταήπεη {εάμ]ὸ ελιεπάππι εξ Οποσυπι ατ. 
Ευπιεπζοτυ Πῆῖς εταερνῖ Ιππ]ά Πος παπι εκεµτετεας. ΤάπιαΗζεπι οξεπάὰς 
Ἀποτητα Ἀθπήπασα ἐπεπιεπάαδίἶετα πατσαπη. 

ου Ἡ 



2094 | ῬΡΕΝναϱ Α μοτ ο. 
ἑωεῖ. Ώος ππα]ὲ εχροΠίευς» οὐ[εᾶαητ. Ἱδαπι Ἠὶς ασίεατ ἃς ἄπίπιο Ἰπιήᾶο-. | 

απᾶι» ἄπεπα ποΠ βεάτήπτ ὃς αβιοῖππτ Ρτοροβτα ατσιπαεηζα, Υί εαηπηπίατ! ἆς.. 

Άπαπε : Ἰάθόαιε ἐεΧΡΟΠΟ εἴμο[μιπέ»{απαρτα πιεταρποτᾶ ὰ Ῥταίπα γε] σ]αςίς͵ 

απαπι ἁἆμταπι Παιείαςῖτ δε απιο]]ήε «αἱος {οἷς: γπάε ΑΡροῄοπίης ἁερπη- 

πια» μεσημβοιόωντος Ἰαγέτωι Μελίο». 1.Εοπᾶςεη5 γετεῖς [πανε απδᾶ Ιεσετίε Ἰῶτω, 

αποάποὮ Ρρµΐσπα ἠππροῦαπάυσα. Φε[ιο].ἴτα ἀεε]ατας πας ο 59 πα Φδονρίς, κ 

Φιαβόλων κἰγρε» εἲς τὸ ἀπέχεῶτα « 3οδε, ᾶν λα φδύνε, γεὶ ταῦτα καὶ ὁὶ Φελασαδῇ ποις 

ὃν νῷν ἄν, ἵνα παύσωγται δ)αβαλλούτε’.. Ὁ 

αίθμας δὲ τγος. Ὦ εΌεῖ αίάεπα ἱπη]ἁμς {αρτὰ ἀἰξεοσηπι ροπάετε αββεξςῖτα νε 

αἳ Ἰημϊάϊα ἀμ[σεάατ: {εά Ἆος απϊπα! υιῖαπα {πο Ροπάετε πποπίτα {αρετας.ἴτααιε 

Φατο γοςεπι άδµη ἰάσπι οὔεας σαθμὸς Ίιος 1050; δζ πέθιοσον ββαϊβκατα ϱ4110-- 

μπι εχιεάἰ;: “ὃς πιοϊαρποτὶοὲ {αππεπάα Ἠᾶς γετρᾶ» {ππηρία ἑταπέ]αείοπε ὁ 

βταρσαια σεπἠπἰς Ιαποίρης εοπβαςί αιῖοις ἆπα; τες Πρεπία ορροπιπευς. 

Ες ΠοταΒεα{ τεπιεάῖα απ ἱπαϊά1 αηήππάπη {απατε ἀεὈετεας» ὃς σίάηπι εἶς, 

ἐιήἁια:{[εά πιοτοας τειηεάϊο Ροῦίοτείξ. αἳ 

αἴθμα. Ώοτ. Ρτο εοπι. ααδωουίης αἰῖας βσπϊβεαείοπες ρετε εκ] -εκὶςἴδυπεειασῶς 

εαπι Ώοτ.ρίο εοπηπι.πεοσῆς.Α1ῑτετ Ατετίας» ὃς 9εΠο]. εχροπυπί. Ατεβις. 

αὐδμίω πεείοσην ΠογεΣεῖ; ΓΟΥΗ.9Α7Η, α1 εΏ Ιπιϊόἷα πιατεσῖα » αᾶ ττα τησ ᾱ- 

πήπηης, Φεἱιοί. οἳ «αθώμδνει πολλὰ» καὶ πεειγεάφουτες µεγόλα γα μέλλουτα ἀντοῖς εσε- 

ὅτι: (11 Μ/Ε4 ΡΟΠάΕΥΑΛΣ: Ἱπασηαά, 1 ρο[ιεοησητ. Δά {επεεπίαπι Ατε]αςςς- 

ἃτε Γεοπίσσσς.. 96ἆ Ώδε τεπποεῖοτα ὅς οὐ (ουσίοτα πηδὶ νἱάςητας. ή 

ὠέπαξο. Ὦοχ.ρτΟ «ΟΠΠ. ὠέπιξη. Αοτ.1.ὐέπνέα νετοὶ εμπόνυμν ὑηβσο. 9ἱς άμα 

πιαίαπα ἱποί[ο παοβσατ ἱπαϊάεας, ΕΟἱ 1ρῇ εβ ρετηϊείοίι. Εῆ επίπι ἥμος τα 

εστι πια[ϊ5 νεπεβυτω, νε {αἰτὲ εαπῖτ Ν τσι], ἂε Ἡποτς; ὀφδιωαεὸν 191. Ρίο ΕΟΠΙ. 

ὀόυωμερ. Ὦος εβ κύτίω {ει ἐδώίω πο). 
' ον 

αρ); ῥσα. ος οἲὶ «ορὶν τυ χε ὧν ἐπαζη τες, ὶ ἔλπίζκα. Ῥεοπίπα Ιπυίάτς αἱτεήιςτε- 

Ῥυς πιαετεῖοἰε ορ]αήῖς, Ο]ατὴς ετῖαπα πας γετῦα εχροπίτ 56ο]. δὲ Ριοίατεδάίο 

οὗ ἄθλχη Φβούεντες «ΟΕόΤεξΡ) ἑαυτῶν ὀδλκυῶσι, ποὺ ἄλλον χακώσαα. : ο. 

φέρει όἳ ἔλαφρῶς. Ώτοροιᾶτ τοπισάμη αἀπετίας ἰπιίἁἴαπαιπεπαρς ραπερύααν 

αυ νἰποῖς οπιπία: Ἐἶας {Ε νεί γε]]ε (35 ἰπάῖσατ αἀμοίμς ε95 απ ΗπετοπΙδ1Ἡ 

αμἱα 1ρᾷ ἀειταβυης. 
: 

ἔπαυχλιογ. ος εἲξ ὁπὶ ἀνχέγιφερόμλνον. Οὑ/Εσιαπάα πιεταρΏοἵᾶ Σβ
υδας {μιπρί 

αποτασα εο]]α { 1ἡσο {αοπτεαΏσας» Εας1]ὸ εἰευταπτατ. σα 

(ποτ) κένδον θέτοι. 9Ώρία πιεταρΏοτα ὰ Ῥαδ5 αταττο απαιθνς: 
ς ε {επτεπία: αιτα ΠσηϊΠεατας ειπα απά ροτεηείοτ! τε]αδεατ 

«τεατο» αμὰαι απί οεώίε: γε [.05 απῖ ριπρίτης, πιασίς Ιαάῑαπ αἲ 

μπα παπι αεσ]ὰς οἵαἵτιπῃ ταῖς (Ππχμ]ο Ρατε».Ν1ὰε αὖεσ-αριἀ ΕταΙ 

ἁθύγτα οἱ ὤκ-Νοεωπη ἆπο {5 πιαΒίε αἀποτίις ἱπμ]άϊαπη. Όρται επίπα ποτ 

απία ΥὈί {εσες εξ Ππιήάοσηπα ὅς «αἱαπιπίατοτυτη μα δί Ηεεατ 1πτος Ροπος μας" : 

ἅπτετ σος ΥΙέα ρτιπαεβ ο ε[ῖ απ]]σα εταπαιή]]]ος, ὃζ οτΊο Πτετατίο Ρβςᾶ”. 

πο ππατις. 94 παστεῖ τα Ῥαΐοτοτης ἱερετοπὶ ὥφητα, Βου» είπα { 

{εβίυ», 
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ο αν τ ό 

κ οενι(ϱ) σας 
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πφθΑαττο τερθ ΜΙ ΕΙΡΕΜΗΙΕΕΚΟΝΙ» 

Κέληπ. | 6εἶεεε νιάτοσίαπα: 

- αἀερῖο. 

ΕΙΔΟΣ: τ. ΡΕ. 111. 

ΑΠΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

ο. εβ ῥος επεοπαί μη 1η γα Πατ; Ε]εγοπίς 

εεἶετε 26. 65 27. Ῥγημαᾶδε «υἰῶέ : Ρο/ήηο Γά7πεη: 

εοπ/οἱαχογ1η» εῇ ϱ27142. ΕΛεΠΙη εδηι αἰάεγες ΕΙετοπομε 

λιδεείᾳ {άβογαηέε} , ηΕΦΙεΜ2Σ χεβρεγίχε ποῦ Ρο[[ε ὦ 440 ομγά-- 

πείηγ , εοπ/ασίς αἂ ϱο/οἱα Ρίο ἄπσμεηέα , φμἱδηρ ο-- 

εεί [εμέ ᾖετὶ ΡαΜεπεία φις μά εοττίζεγε εξ πε]α» : ε5᾽ 
αήρ1/ ε[[ε αδ ο/η ῥατέε ῥεζΕ21: 44ος εκεπαρ[ό ζα ναι 5 Ῥε- 

{ε{ῥκοδαξ.Ῥο[ίεα [μέΐα 21 αἰμπαγηηι ὅ 
αἰτάφηε βοξίεΣ εοπεΙκάαε. 

Φ. 

ε σαεβχεαο». 

γείεπι εαπάετα ({ἱ ση ά- 
ἔᾳς' ε[εε υῆταϊστα γη]σο 
γοτῦπι ρτοπηπςίατε ς Ἡε 
Ύ 5 πι ἄῑσπητ «Ἱορίλτεση ν: 
Ἡπο νίπετες, απόσεςἃς {ες 
Λαδετει]νεἶ]ετα ντ ΟΕ τοπ 
Ῥλήνταο Οεεαπί δια , δε 
Φατητοϊ ΟαἩ ΕΠ Ες ν- 
ξα ἀεβαπ ας ἵω ντπᾶς ππης 
εἴζει, δε ἵπ γα]Ἠρας Ρεμή΄ 
Βποηις ]ατὸ ἁοταίπαὮς ἵτα- 

ιο ωοες πας τε 
ονοφῃ ὤ, ἄδλ ἔγο 

Ἠθολον Χείρωνα κὲ Φιλλυεί- 
δαν, 

Ι) Ν κν5 . ΄ - . 

εἰλειὼν ὦθ μετρ ἄπὶ 
γλάσ- 

σας κοβὸν ἔυέαδωι ἕ- 
πτς» 

ζωεν τὸ ἄποιλόμλνου 
Οὐρανίφα 2οΥ ου- 

«θυμθδουτα ζεόες- 

ἀἐση] γα (δε ἰάμ-- 

βεεταφροσί6ο. 

Ῥε[ῶη ῖγοπομα Ρα 
[τά [ας ὗος ἐ1ο-- 
βγ ησηα εὐΙΩΗΜΕ ΟΡ” 
Ζ47ε τετ) γεμ:µΗέε- 
ΥΕΤΙΦΥΣΗΗΤΕ, Ρ7ΟΙΕΠ ζα-- 
Σὸὲ ῥοσερεπι Ύπιάς᾽ 
ΣΥ. να ἴέδω(ώ, ἵπο-- 

Ῥετατε Ρε Γεγάη ᾱ-- 

ολα 



Δ 

οο6 
Ῥείατεε , Πε εοἴροίε αἲ- 
ἄσπι Αστεβῖς νείατ ξεια, 

απατεπας -Οεπίαπτας εχ 5ὰ- 

ΙΡΊΝΌ ΑΡΤ 
4 2 3/ 

βασαισί τ' ὤῷχευ Πα- 
λίς 

φ)ρ αλότερον 

σαπετ (α[ὁ 
«γή οἶ μη ε[εβογευι 

ὀρηέρ. ῥο ή η- 
εχιδίεης 

επσπο ἵη εαὕ πω πιπταοπα- νι ς ντος 

τας: απίπιο αὔτεπι εἴσα Ἱο- 790Υ Θρυτ' αλοιρῶν Φίλου: 

σηίπαπι σεπΏς Ὀεπίσηο φ;ᾶα- οἳἷ- 

εεπας αστε πιεάεπάϊ ορίτα]α- ο. ἐὼν δρενέν σος 

τος {πβσπίς Ο1 ταῖς εοχρο- ας ορ, 

τε,ταἩ{α: απίπιο εὐπα ε[ε,το- 5 : 
ἔίπτ εἁασαπῖτ 1ωβεαίτας, Δεί- εέΕΡν 2ήαρκεος Άργιλα- 

{με εοΗΠσή 
ΤΟΙΗὀΥΦ νεσεξα Δε[ζι- 
αρίάπς » βεγοεῖη ο//η]- 

{210ΥδοΥµίη, 
ευἱαρίαπι ρις Καστ σῖς ο στου 

ς Ξ 5 ο ω σάπι, µετοῖσα γίσευτο εἴρταπῃ, αὐωα παντοδαποῦ ἀλεχτῆρα υκ- 
πεάτειαι αἆ ρτορπἱβηάος σων» 
απο[αῖς πιοτοος (ππιπιορετε Ἰάσπειπα , πβίπναπη Ἱπάο]οηεῖα ΡεοευτΆζοτεπι, νε (οδς- 
ες ἀοἰοσίραςτε ή ατάφ πε πιοηδσρορα ναἰετυάίπς, οοτρυς (βἱαξάϊςαυοτίδις ῥας εἴζει, 

ἄδελογ. Ὁποπίαπι εοπ{ο]αζοηιις «Ώεοεις Ἱής Ἀγπηπις, αά Ἱευαηάπαη [ενία- 
Τεος τα ά{απα ὃς ἀοίοσετη Ππαππεά{ςαΡ]]επα  ἱάςο γΏεης εχοτάἀϊο ὀυκτικῷ, οἵξει-- 
όεῃς ΠΌΙ αμἶάεπι οὗ Ρεπειο]εηείαπι, αυα ρτο/εαιήτας ΗΙετοπεπι, η. νοεῖς εβε 

γε μοι αἡαις τερεήή ροῇες , ὰ αιο ρήβήπα {απιτας τοάδετετητς 
Οποά εἶὖπι Πειὶ ΏοΠ Ροίπε, πηαίατῃ Ἶος ἄηιο αβίπιο-εΠε Έετεπάυπιρο- 
Έεα πιοπεδΊε, 

χέέρωνα. (Πίτοη ΕΕ Ῥατινηῖ δε Ῥ]η ντα βηας. απ ἕαπια «β 5οτυσηυσα 
ο Ῥμγταπι Οκεαμῖ Εαπα ἵη Ππίι]α ΡΗἡψτεῖάς εοπιρτο Πε: απὶ γεπῖεμς ης 
ἆ Έπεα {αρετιεπίθητο Τη αἀπ]εετῖο ἀερτεβεπάετεεης, {είς ἵπ εαπαπι πιωταυῖς» 
ἑ απο εοπευδίε παεµς ε[ξ(ήτοὮ, αῦ νμηβ]]σο Πείασαι οπιο, ἀεοσίατα ε- 
αὖας, Έα ἆξ τε Αροϊ{οη.Ι. 2.ν]ᾶς ες αια αε (Ἠτοπς Εδυίαπευτ; αρυά ἵνὰ- 
τα].«οπ. τ ος 

Φιλλνείδαν. ΟεπίπατΗσλ. πηεετὶ εου/α, δε Ώου. αεεμ/{αξ.ρτο φιλλνείδἑω. πας 
«ΕΠ Φιλύρα, «όν. δῖς 1.1.Ἄγροῃ. Αρο]]οπ.. χείρων Φιλλυείδης. Ῥ]ή]γτα ξαὰ Οςεᾶ- 
αἱ Πα. Ῥοστο κε, Ροξε. ρτΟ αὐ. δτ «ΙΕ ῥθελον {ηπσοπά σα. 
-ἳ χεεὼν. σε νίαπε αἱ ἔπος ἱΠς]αάςῃ 1ο ρατεπε ο, α- ἆ. εἰ οε/σθκον αὖτο λελο- 
ἔδωον ὁ τῷ κοηῷ ἔνξαδς. Υαἱρο επίπη {β1η/πιοᾶἱ νοτα εοπαῖρϊ {οἱεπε, 9ἱ Ἡις γἱ- 
μετες 5. µας Πετεητ : ὃς Ππί]α, -ἁμετέρας γλώσσας. Ὠοἵ Ῥτο «ΟΠΠ. ὁμε- 
τέρας γλάοσης. 

ζσεω. Ῥετβεῖς Ἱπεερεαπα ΄Ὕοευπα, νε κοιἠα]{σαε ΟἨήτοι, γείριπι ζωω Τομ-εἴς 
δε Ῥοξτ. δε ἀποιλο δνος ἰάεπι απϊ Ξεωὼν αε[ιπέξη». 

Ουὐρωίδα. Ὦ ογ«ρτο «ΟΙΩΠΗ. Οὐρανίσου. 5] Ρατγοηγπιίσο ποπιῖπε ἀσίεας -54- 
ἔπτηας οἶεπι (σαἩ ΠΠμπι Ππχοταητ : Πς Οὐραμίδης κρύγος Αροῄίομ, μΡ. 3. 

νοεατς: γδὶ απεπιαἁπιοάμπι Βὶς αῦ αἨτῃοτο ποβτο (Πικομίς Ραῖετ ππ- 

στης, ον. ον : Ξ 
2ῤ39Υ ὀυρυμέθουτα. Ἡ «6 -νΙ«Υ Έυρυ αῤλοντα, η ε ΟἨίτοι Ῥε]1] πιασπὶ πιοπεῖς ἀοπαίπης» 

νε {εαιεπεῖα τε[ίαπευς: σα μπι ἀῑσῖε βάρσαιό τ΄ αχειν ΠαλίςΏος εῇ ὁν τοῖς βασμοις 
σόποβε Πνλίν καθηγδ δω. Ὢ0Γ, βάοσωσ ρτο βήαπεις δε Παλές Ῥτο Πλίε, ο . ορ, 

ΦΕποΤΙΖΗ ῥγορ/{άσότρης 



Ῥν ποιο ο 1ῃ- τα 
φῷ, Λεο]ίρις φὴς ἀῑείεατ το εοπαΠι.ήρ. ΑΌ Ἠοπιετο Οεηεαιςὶ ἀϊσπητας 

Φλρες ἑαπαιμτα φνδρω πος εἴῖ Δφυῶς , ταπαµαπα ἁπαδις ος Ππατηεῖς εοηβαεῖ, ΟΙ 
τοΏεπι ροξτᾶ Εῖς νοσατ θηεα ἁλεότερον Ίος ε[ φῷρ ἄχειο ταεῖοης εοσροςίς, ααία 
«εηταυτας ἐτατ:ςἶπα τατῖοῃε πιεηεῖς εΠεισρεσριλέσετος αλθρώποι;, αιος ατίᾳ πῃς- 
ἀῑςα εμταὐατμπποτρήσιε Πδεταρατ. Ἶ 

υ οἷος ἔωΥ. Νεπιρε εἶπα εα[ϊ5 εβεε οτροτε ὃε απἰπιο,εἁιςαιε Αε{ου]αρίαπι, ὃς 
σπεάϊεῖπα πιοιής,ὈΙςΙε Ὦ)ΟΣ.ΑσιλαποΥ Ρίο Ασχληπτὺ: επ εποαῖε ερίεµεεα ἆπει- τομ ας αλλωίας: αὓ εβεέχι ατεῖς πιεάϊςα  ἵππμεῃς επι ΕΗΠ5 
«Θραύτατου ὑγιείαι εατασιεναςσίω Πεατὶ ἱοφιίτατ θεοί, Ψἱάεπεις Πᾶς ἱπαετβοης νεὶ 
αὐή ἱεριπε τέωον. ΊΝ8Π1 αὐωδεωία ΠΟΠ ρτοάαχίε Αοίομἰαρίαπα» γε ἀῑσατιτ τέκνου 
αἰωδωίας: {εὰ 1ρίε Αε/εω]αρίης ατιο {μα Ρεοάμεεῦας αἰφοωίαν Ἆος εβ ἐπάοίεῃ- 
ἄίβητας ρτοϊπάςο (ζρπάσηι γαΙεγμάέπεπε,ααπι ἀο]οτῖς νασιίτας ςοπαΙεοασ,σιθ- 
Σε εὔπα οεΏπαίάιο ἱεβετε ππα[αῖ σέκτον. Ἐπίς αυζεπι Ώας ἰοᾷχ]ο 5ελο[σβα Ρτο- 
σαἱ ἁπΌίο, απ] κατασχενας(ω οχροπίε. 2. γοςᾶς ἄρωα. )οτ.ΡζΟ 6ΟπΊΠΙ. ἥρωα ΡΙΟΡ- 
τος νἱτί εκεε[]επείαπα. 3. ἀλεκτῆρα γέσων, οὗ Ατεῖς ρετίεῖαπι αμα πιοῖρος ρτο« 
ΦιἩαδας, 

Ἰναρκέος. Ερϊελείοη αλωσκωία, Ω-ᾱ. ποιώσηε τὰ µέλη αῤχοιώτα Φε τὸ Φέρει το πὀ- 
γκο: τυης επίπι «οτροσί5 παεπαοσῖς ναἱεπαμ5, πα ἀο]οτς «2ἵεπη115. (οπιροπί- 
τα 1ωαρκὰς ἃ ποπαίπε γῶρν, ὃς τεϊεζτο !2όοαοά /πε1λόρη βρηϊΠεαε» ἵπ ρεϊαιῖς 
γετὸ πιαπυξ)ρεάέίαιε. δεά αριἀ Ἡϊρροεταίεπι ὅλου τὸ σῶμα ντ ΗΒ. 6. 5 ἔπι- 
«ημιῶν «οπιαεπε, 4. απποϊαιήτ (αἶεωυς. 

παυτοβασῶ ΤΌ,Ρζο πωτοδαπών. ἃε γέσων. Ίοη. δε ππειτί «αυ{α αραἀ Ροξτας 
Ρ:Ο΄ γόσοε ἀῑςὶ {οἷες γάσος. ἀλεκτῆρα Ρτο ἀλεέμήρα, Ἐ 
«ορεη Εστπιαζατ ρτο ἀλεξητής, 

παρόφρασς. 

Όσεῃ ρΗ τίς μασ. 1η Ίάσετα 
ΣπαΤατΟ ρατεα εἀετεξ, ΟΡρετα 
Έετεπτε Τ.πεῖπα ααξ ραττυσῖ- 
επΏ απ αὐσ{]]αττῖς ΕΙΤΕ ΠΙΔ- 
Στεςτετίατης, Οοτοπῖς ῬΕ]ο- 
Ῥτς ρταβαητίς εαπῖτίς βῇα, 
Ό]απα σιτεῖς αατεῖςἷα εἶα- 
Ίαπιο ίσο, 1σῇσ ὃςζ ατις Α-. 
Ροἶδιηῖς Ίπτετεπαρτα αἆ Ἰπές- 
ος ἀείεεπάϊτ. Νεαπε επῖπα 
Ἐουΐς βοταπι, οπιπίὕπισιε 
Ἐλεοτιαπι ἱπππαΐσταπι ναηα ὅς 
ἄπεβισαςσ εἴε Ίτα.Β αἴιο απἲεσα 
ευτ]χαᾶ {οτοπίάϊ Αροϊϊο δς 
Ἔίαπα εὔ]πεετεπηετῖηϊ, Ὥσεα 
εἴε ᾳυοπίαπι βρο]Ιπξεδτεπι- 
Ε{ετατουέας οἱαπάςε απ υπι ςὅ- 

ἅνπορ. κὠλ. ϱγ. 

{οπλπα ἀλεντὴρ ὰ Ροξτα Ρε {γη 

μετάφρασις, 

ι 

δν ὀυίσπου Δλεγύα Φυγά- {πρηι ζοηἱ εκ ΡΜε- 
σήρο 4 δις » γα 

[ . . 

αρὶν Τελέοσοι µαᾖοπολῳ σὺ εοη]εῶβες ο Τπομά 
Έλει- 

θύα 5 οιεῖσα λθυσέως 

ποέοισν σ΄ Αρτέμιδος 

ες Αἰφίο ὅόμον ὢ 
Διλάμῳ χατίβα» 
τέχαι Απόλλωνος. 6- 

λος 
οἳ ἐκ αλίθιος 
2ύεται σαίδω Διός. ἆ 
οἳ ἀποφλαυείξασά μὴν 
ἀμπλακίαισι φρεγῶν 

εὔω Ίήέγει γετ/ζηζε, 
αμκε (σπα [οστό ὁ 
Ῥίσηα, ἴη Ῥ]ηζοπῷ αὖες 
ἐπ εὐα]ῃο «ε[ζεπάισς 

Αροϊμης εεώηδ. 15 

γή ΕΠΙ Ποη γαπά ε[ 
οχι Ἅᾖ1Ιομῦ. 1ρ/ᾳ 
«11 Φ Που ]ε- 
εἶβες εἰ Ε7ΤΟΤέ Ίπεῃ- 

αὖ ο αἶής πηρες α- 
(πε εἶα βαΐε» 

Ὦρ 



ΡΤΙΝΡΑ ΕΤ 
αέεοίσι Ὦος. ΡΤΟ θέρεσα, ασέρµα Θεξ χαδαὺν. Τητε]Ηἡσίε Αείουἱαρίαπι: δς 

νε ἡμή ᾖππσάϊ εοπευδίεις ηεαρετίαπη εο]]ας; ρύσαπα εἰ {εππεῃ ὰ γαγρίπε «οἨ-. 

εερειπη ἀῑαίτ: Ωποά πιαρηυπι ετᾶε Οοτοπίάϊ αεβιππεΏξΗση» (1ο πιοµετεεως Υε 

1π οβιεῖο {εςοητίπετει, / 

ὦκ ἔμενε. Ἠος εί ἐν ἔσερσσῦκησε γιμηδώαιγόμῳ. Ῥουτὸ πιεπίαπα {ροπίαίεπι ἁῑεῖε 

οὗ εοπιήμαι 1ο ἔεπροτε «εἰεῦτατί {ομειπι, Ῥοίς εοπΗνήμπιαμτεπι ερῖ- 

ταἱαπαῖα, αμ ος ημης Ἀγπιεπαος αρρε[αι,νιτρῖῃες απεῦσητ. Ώγπιεπᾶος σαμφώ- 

γες οὗ ναγἰεζατετη εαΠευς νοςᾶ:.Ἰαχαὸ Γ)οτ.ΡζΟ {αχίὼ Ίος εξ, χίὸ. ς 

ἄλικες. Ώ οςρτο ἡλμς πος εβ ὀρήλικες. ὅσα. {αππεπάάσα αἀμετΏία τος, φιλέοισ- 

Ἀεο]. ὃς Ὦ)οΓ.ρτο φιλέεσ 3.Ρε.ρ]ις. νετβ! φιλέω. 

ἑατερίας ἀειδεῶν Νοότα εριεαἰαπαίαπα «απεῦαπε {οεία’ υ]τρίπες «οᾶ(απες: 

πο ΕΕΠΙΏ χατακοιµηπκὸν γοςαραηε», αἀοπίαπα νείρετε ἀεοϊπεβατυς, (μπα. 

ροπία Ἱπτ]ναἱαπατα ἀεάπεεδατας; Αἰεεταπα 2µἴεπῃ εἴας Φεγερπκὸ αμοὰἀ πιαπς 

Ώῦ 4τοταπη «απεβατασ,απαῇ {ροπίος γε]]εῃτ εχείτατε. 

Ὅτς Ασοκηρίζεῶαω Υεὶ ὁἑσοχρίζιδαι εκροπίτας ὰ Φε[Πο]. σώζει Τε νεωτερίζεδαε Ἡ 

ζυχίὼ, Ώος εβ Ῥγεωτέρων Φίκίω ἐυοραυεῶτ. Ψεἱ Ρο ἀμφοτέρρυ τὸν κόρες ὑμωῶὴ» ἃ 

3οο 

ἔλ 

γυμµθίον » ὁὶ τω γόμφίωσγεἰ διὰ τὸ τὸσ ὑμήεντας Ἐπευφημιζομένω λέγεη, σιὀ κέερις τε }) 

χόεαις, Υῖ Αε{εβΥ1Η5 Δαναῖσι, 
Κάτειτα Ὁ επ λαμωξὺ ἡλίὰ φάος;, 
Έως ἐγείρει «ρευμλνεὶς τὸν γυµφίκε» 
Ἀϊόμοιω θέντων σι) χόροις τε καὶ κόραις, 

αἶϊας «οπητηµπίοτες Ἠπίης γετδῖ βοπὶβσατίοπες Ρετε ες Τεσίεῖς, 

αλλά τοι ὕρατο. Έοεπςαπιρ]βεατιοπ]5,αμὸἁ ρτο Παῖτο ἠΠιαταπι εερῖε (ο-- 

τοπί, Ουίης Εεόαπα Ετεθιεπεί Ἠππαπα Πασίἡτας 15. τερας Πιήπιοάς 

ετεπιρ]ο εχεµίατε γιάστς, 

το ἔ ὃ οὔλον. Οποπιο]οβία αι εμεϊοβτατεπα ποπήπητα ἔαχας» ανά τεοηθ. 

ους {απε Ρρατοῦ]]ες ΠΟΠ εΟΠΕΕΠΕΙ, {οπποτας ὃς ποσίτυτας αβεξχας: γε[ί αιά 

Ῥετερειποσιίη ἄπιοτε ταβσίς αμάπι ραετίοσπι εαρίµητας » νε {οἷεπε εκοξῖςα’ 

Ίηετοςς διὰ Ιοπαΐπαμο αΠατα εβε νοπάϊθί]οτες» δς εχοτίσα Ραστηασα ρ]α-- 

τἶ αμπι ραία Πεή. ον 
ὅτε ΕΠ ἐτέοσεσεπετίσπαπι ἀῑσεπάππι εεοτόσερινε  εηα]]ασε πυππει! τείετετ-- 

ἆο οἆ αὐθρώπωνρτο την. 
: 

«ροθὴι β. πῶλ. 0». σαρώθεασϱ. μετάφρασης. 

. ' : Β να 2 αφ ’ Ξ εν 

δις ρα]εἶντὲ φε(ῖτα, απΙπιό- τό το αντα» µέγαλαν ἀνα- δη) {α]εηῃ παρ βαμ 

απε(αρειδο(οτοπ]5,οὔπα τε- παρ. 1}. μγὲ γέ- 

Ίάις Ιπάϊσειϊς Ῥετερτπησπα πο ιν / ια ος μή 
πα]ωί[ες θουίμα ίαση πια - χαλλιπέσλε Άλμα Κορωγίδοε: [μα [αμ 6ὐτοίΑ. 

ξ ἔλ- : Ἅάι ού Ἡ [α- 
Φπαπι οαἱαίταζεη Ιπε]άτς. 

Ἆαπι ροβιιαδίτο: Αροΐμπε ες 70 οφ ϱπμι Ὑεβε- Ρύτος 1 ἐυνάδε ξένε 
216 εκ Αγά. Νεζαε «11ο εοπεερεῖᾶὲ » εΠΤΠ αάπς- 

μ4 Ατεαάϊςο Περγςε «οπῖτασ]: 
λέκβ. σσ ὧπ Αρκαδίας 
5µ5 ΄ αν 

εδ ἐλάνέ σκοπο” ον ἑωσίρ [ρεκαΓοσ 



ρύ τάντθς ο ΕΠΙ.  ᾖοι 
μάνας Ονοὰ Ερδτεκα- -ᾱ- ολα λλοῦίκω το μεα ἓ ΤεεερΣτ{06 ο Γη. 

πὐεΑροί[ο Ὀεί {ρεου]ατος, ΤΠωῶν τόος ἐσάῖς πιαζχατατωπα ΡΤΕΡΟΠΕ 

οπή οπιπῖα γ]ἆετ, απάίταπε. αἳ δε ἀἷ ομηία [23 ἡήε 7ε]η- 

Έτ αιαημίς «οτομῖς ἵπ σε λες. χο Ἰδκίας » [εύμη 

1 ατετία , Τρίε γετὸ ἵπ Ργ- Αοζιας κου δρ μα 24 αάδ5 ν 

τἎοιε εἴει γδί πιαξαυτης θυτάτῳ ώμο σιδων» αρμά γεήμμ σι 

ή ορίΙοηεή: ἆε «οτο- 
ουες:]]ς {απιεΠ {αεἱἁίοιτες «ταύτα ἴσωντι γόω. 

εεπιρίῖ, ὃς απηδρποσᾶτεί- μνδίων σ ἐχ ἁπ]εται, κλέσδει τὲ πίάε, ρετ{ια(ήίει {0ἱ 
Ροπίοσυτη ἆατοσ , ποπ ες : οπιπέ(ζἼαπι ΠΠΕΏΓΕΠΙ. 

«οσπο,τε απίόααι Εαὐπίαα- ος ἕν ν ν. ν ο ο οσα 

ες, Οοτοπῖάϊς {αςίπς αἩ- ὅ Θεδεγεββοτού 224442 ὅτε βε- Μεπάαι : 0 
αἰσηςήλ]αἹέσσφηε εμηε. 

ἁῑαϊε{εά ἁππεητε {σα,αὔαπα λαῖς. 

τά ή] Ίατες,απασασι ἁ{οσίο : 03 ΏεΗΡΟΠΟΏ Ἰπογέα{ῷ 

αποϊατϊ τεξεβηπαο ἀες]α- Γζή,λεζπε οπής, 

Σαἴαπι ασοερῖε. Μεατε επίτα 
σηεπάαεῖ]ς γω σατει Εαἱμτ,ηες υἱο στα Εαἰδτας, απςία ρεα πε Ώεῦς,πεα

πε ἆσπιο {εάῑῑ5 αρεξ- 

εἰς εοπΕ]{- πε οεεμ]ᾶς ἀεοῖρῖς 
; 

ἔοα ποιαύτω. ΑρρΙιεαίο Ριδεεάεπεῖς {εητεπεία Οοτοπίά! αμα Ρετερεπί βππο
- 

σετα Ιπάΐρεπα Αρο[μιπὶ απτερο(μίτ.σοιαυτα» μεβλαν ἁματω Τ)οἵ.Ρζο ποιαντόω, μεγό- 

λίω,ἀνάπω.Ώς γοςξ ἀνάτη γιὰ ΒτορΏέ 2.(0ἀ.2.ΡΥΤΕ. 

κλλιπέπλου. Ἐος εξ καλὸὺ πέπλον ἐχούσης ρ{εὐγὲ γε[ήσα. λῆμα Κορωνέδος. 

Άοπ εβ {οἰπαπιοάο ΡεϊρΏταβς Οοτομίά!ς» βευτί αριιά Ἡοπιέσπη ἱορὰ Ἡς ῶρλε- 

᾿μάλοιο εἲε ΓεϊεπιαςΠὰ Ρεηρικαβς:{εά γεῖς Ἐμλεμάροιο Σοττεπι Τε[επιαςΒυσα Πρηῖ- 

εαϊ:ῇΠε εβ επιρ]λαβς {π ληµα Κορωνόθε Ώος εβ (ρεγδα Ο0Υ0ΠΗ.ΥΟΧ λῆμα Ειςὲ εχ-- 

Ροπίτας 1η Τεχὶςς. 
ἐλδόντος 39.Ω1α ἵπτε ρεεςαεῖς (οσοπίς ηιπς οβεπάκης, ΝΙπα]τᾶ ααδά Πεβγος: 

Ατεααϊς! γἳτί ρετερτῖηϊ απλοτε εβρῖᾶ ἔωεήίε, 
εσ ἔλασε. Αρο]ᾗο αυαπαᾶσα ΤΏεἱρβῖς εταῖ,δε «οτοπίς η Τ.αοοτῖα » ἵαπαε- 

Ἠ]ίας Ρεεσατηπα τοίζἶπῖτ ρες σκοπὀγ»ἶιος εξ»/4 ΊΊΕΒΣΕ άμβπαιαπα {ροευίατης οπι- 

πῖα,ἶτα ντ αρ[επτίαρρτα{επεῖα «ρτοριιαμα»δετεπιοτα ποτίς,θυρετίοτί Ηρτο,Δόλωο- 

σκοπὸ ευπάεπι αρρε][αιήε. Ἠεβοάς εταάῖε {ρεεπ]ατοτετα ΕΠΕ «οτηµτΏ » εί. 

ψετδα επιοπὰατὸ εἴεαπεις 1η 9εβοᾖθ. 
τῷ ᾧ αξ ἄγγελος δε κόεαξ ἵνρης ἀπὸ δοετὸς» 

τπυθὼ ἓς ἠγαδέίω. ὶ ὁ ἔφεεσν ἔρ. αἴθιλα 

Φο6ῳ ἀλερσεκόμν» ὅτι Τους 72µε Κορωνν 

Ἐιλατίδης Φλεγύαό διογγήποιο θύγατέα. 

Ξεὰ Ατιεπιοπ. Ριπάατιτα ἱαάατ» αμδά τεϊεδτα οτι Εαση]α » τει αἲ 1ρίο' 

Αροϊῄπε ῥεορσία πιεητε εορπίταπι τταᾶας.Οπία αὈ{ωτάμπη εὔοι ειπα ου αἶδς- 

Ψατιοιπαζατ»εα αυς εοπῖτα {ε εοπαπήτευπεμσ»σποτατογγίάς Άστς «οἰὰ ξὈυίαπα. 

ΟιΙά.2.Μεταπιοτρῃ. 

μμλοδδκφ.Ῥγτμο νΟςΒΤΗΣ μαλοδόκος ἃ μὔλου ομ6 δε δέλοµαι Τοη.απέεπα δέχομαι. 7έ- . 

Ωρίο. εκροπίευσ γεωρεγ: ου ΜΗηαἁ]εἰεπὰο {η αξαΤΗΠε.τέσα, βεπἉ.σ. Ρζο πό» 

σπ.ΑΡο]]ο ναῦ γεπερῇ πάπαίσαπα [ασ σέγον πμΏςΡΑΤΗΣ» αιία ἰδίρταβάει,δτ ο” 

Φαἰπαζασ,λοξίας ἁπεῦὶ ο Ισ οσο οταςπ]α αποδίρια ο 

δ Ἡ 
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μα. ο κος «Δδ 

ΡῬΙίι Νο Α κ Τ 
ωοῶνε  ὙΟΧ κοθῶν εβ ροξεῖσα Ρτο κοινωγόες αβΡρε]]θς γόου ἴσωα πούτω : Ώαι [18 

ταπτύπι ειπῃ ππεπες εοπαποαπίζατ:πεςνε Ἠοπήπες εα σης ρετυπίυς θΠοσυη ο- 

Ῥεία (α[οἱ(αἰωίακεα Ηοπιείσυπι ἡ]μά, ο-ᾱ τν 
Ἠελιός 3 ὃς παὀτ' ἔφορᾶςο ὶ παῖτ ἔπακούεις, 

πιδὺ.Πε Ιεσεπάιπι Ροσίὴς αυλπα πεπεδών γώμω. Ὥος εβὶ πεῖσας γγδμίω. ἘΘ οἳι- ες Ν » .. . 2 εεπι πιπθὼ ΡοξΕ.ΡΙΟ πΙνῶγ. ΑΟς. 2. ἐπιδογ. ὃς Ροξε. πέπιδον. ὰ νετοο σείδω Ρεί- 

{παάεο. Αριά αιζλοίςσι ποβτισα αἰιὰς ρα[ιαὸ {ηπαίζασ, γε κωερνατήρος γιώμᾳ 

σεπίβω). 

ἀευδέω ὅ ἐχ. Ἠος εξ νε 

Έτς Ηας γειδα εἶται ἵη Ἀαης {εητεβείαπι ρᾳτορπη]α[τες 

ΤΙολλά κο εἰδείως ὃς ὃν Θ99Υ ἑξαπατήσαις 

ΜΙΣΟΥ ὀΡΟΥΣΕΣ φίδι» Ώεμηη [αἱἱαν. 

Ίζεαιε Άος ἂε {οἱο Αροΐ]ίπε ἀῑσί Ροτεβ/εὰ αἰής ετίαπι απσίους επραΐσης 

αρμά ΡοξζθδοΥΕ αριά Ηεβοάμπα [ουἱγός ἔστ Διός κλέψαὰ γόουγέὈ παρελ
θε). 

σπεράφρασε, 

Οἶπι ἴσίεας οπηπία [οἶεπ- 
ἄϊ Εαεσῖεατε εοσπου ζει {- 

εἶνγεια Ἐἶαεῖ Βππα εχ Ρο- 

τερτίπα ΣεσΊοπε αἀφεπᾶτη, 

σιεζᾳτίο ἓε ἁο]οίο «οπεῦ- 

Έΐευ ῥτασηατεπα {πο {ο- 

Είπε Οοτοπϊάετω «οπ{α- 

Ρταβε :Ὀΐαπαπι ἔοτοζεπι 
Σηάοπήτο απἰςϊ ἕασοτε ατ- 

ἁεπτετα {ω Ταοετίασι πα βς, 

πδῖ Ρτορε ᾖαεῦτα Ῥαδρίαάξ 

Εαδήαε ρυεἶ]α, νε 1δῖ ρεβΕ 

εχεῖτατες: 8ε Τρίε Πεμγεαι 

αἀπίτεταπι οεε]άιτ Ώεσιοι 

απτεπῃ Πε πιαίας ἁ σπο Οο- 

τοπῖς αἆ {(οεῖας Ππροίία 

Φπεαε , {ρίβπι αἁ εκἰ στα 

εοπιρατααῖε,εἰάέπιαπε εκῖ- 

εο πιίτος ποῖπος ἱπιρὰῖ- 

ελαἰωποσίτος ασια] προς - 

{4 ρεῖε Ρετάεως: αὖᾶ νε 

αἰσή]]α εχίσαα πιασΏπαι 

Ίσπεαι ραυ]αήπι εχοταης 

εά(ε. 

οὗπερ. Κὠλ, Γκι 

κε) φ ο 4 ” 

κά τοτε νου Ίδμος Ειλατ- 

δω 
ἐεοίαν χοίταν ο ἄνιμών τε -ᾱὓ- 

λοῦ» 
πέμψεν κασηνήπ λρεί 
βόωσω ἁμαιμακάτῳ 
ἔς Λαχέρειαν" ἐπεὶ 
παρὰ Βοιθιάδος 
αρήμλοισν κει παρθώος, 

δωέμων οἳ ἕτερος - 
ἔς χακὸν ᾖέψις ἐδαμά- 

΄ ΄ 

σατὸ γ!}» Ὢ) γε/ΤούῶΥ κε ω 
πολλο) Ἐπαῦρογ, ἅμα 

9 ες κα 

ο ἔφδαρε' πολλά ορ 
ένος 

” 

ορ 

ὦ 9 ον 3 ε/ 
Ωσεράατού « Φορ) αἰσωσε) ν- 

Δε 

ο 

υφής ὄχη ὁ γᾶς Απόλλωνος» ὃν εδεὶς παρλλογζετα ὅτε Θεὸς 

σε. Ιω Ππησ]4. 

μετάφραση, 

ΤΗΕ ΦΗος με γζ1 εὐ- 
απο 17 Εἰασέ- 
ἆά Ρεγεςτίπμ1 εοπε- 
ὀσηπε -» «πε[αγιάπιμε 

ο κ μασ 

4ΛΏπο [αγεησετι 111ῤε- 

Εοβ(Ημο ἴπ 1αεεγ]ά. 

ζοπίαηι αἆ Βαδιαάν 

τρ αδίσαῦας νΗ 60. 

Ῥαίποη 4767 αἶγει πά 
7111 11 14Η1ΕΥΑἴ 

Αοη1{ εαὔη, εκ γέῶ- 

πό ΤημίΕί Λρατσίεῖρες 
Ίπεγαηξ εκϊη] («οςο- 
π]ά1ς :/ηή/σηε Ρεγά]-- 
ὅ τ γεκε 1σπί 18 
7η0ηίε 6Χ ΥΠΟ [2/8116 

{701125 πάς απ 4: 
βε (μαμε- 

τραίτατη Π]αβτη εοπιδαίς:βε αὓ το ἴη αἴλος {επβπι ἄπς {επῖα σταἴλης πιασβασρ ΤΑΡΕΒΙ 
- 

ὃ πότε». Ρειαῖτ παττατε Εεοίμας 0 οτοπίαἶς, ας ποπαεῃ δε ΡΕΒΗΣ εχρῖι- 

ζαη5.αά Οοτοπίάσπα ψἱείατας. Πκμγς Ἑ]ατϊάς» αρρεί]αξατ ραιτοπγπήςο Ώο- 

ἐῃίπε αἳ Ἐἶατο Ραῖτε. Οοπευδίειπι εἶις αρρείῖαε ξερίαν Υε] απδἀ εΒετ ρε- 

τερήπις :«ψεὶ αιδὰ Πο Ίμχο οίρικἡ εοπωπιίβᾶοι ἡ]μά {ςείας : αιοά Ρες 
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αὐξκον Υοςᾷξ όὗλον ἄδεμυ,απδά πας ἄθλκου κάκουεγαν ἄΠῃΡΟ λάβρα {ει λερῶς Ρει- 
Ρειτα[επε, 

πέµνε κασηνάτω.Ἠ]ος εξ ἔσεμψε τίω ἀθελφίῶ Αρτεμη ἀχαταμαγήτῳ αιωάµεί ἑρμώσαν.- 

Οβεπίυς {εείετε (οτοπίάϊ5 Αρο]οιὰε εα ραπᾶς {μπῖε Ῥετ {οτοσοσῃ, {άριες {π- 

1 .αεετία.κασηγήτω Ὦ)οτ.Ρτο κασιγρήτζω.δε Βύεισω Ὦ)οτ.εεῖαπα Ρζο Φύεσω. Ό παπα Εἷς. 

1.ασετίαπινα 1) Τατίβαπα νοςβητ:ααᾶ ντος εἰϊ ΤΠεβαΙία.. 
ἐπεὶ παρὰ. Απαρ]ίος Ιοεῖρίω 41ο «οτοπίς εται,ἀε(ετ]ρεῖο ὰ Ίάεὰ Ῥοεβίακε γ]εῖ- 

ποσά ἔετεητ ες ἵπτετ ΟΙγπιρυπι,ΟΠἼαπη, δε Ῥε]οἨ πιοηΏίες Τπεβαίία, 

σαρύος.Ωπαπιής ἀεμίτρίπατα εΏει Αροιπῖς δε Ἡεμγος εοπεΏβῖει, ησρο τ- 

πηεη νοσατυσ:α εῖα ταἰετη ρυεαθαῖ γ]ρις εοπιπή 1 Εαεϊποσίς ἴβηατηπ.. 

ὀχίμων σἳ ἕτερος (αυΐ8 Ἱπρε]εῃς αἆ ρεςςαξυπΏεπαρε δείκων ἕτερος. Ἡος 

εΏ νι 9οᾗο]. Ἱπεεσρτεζατις ὁ χάκοποιὸς» ὧν «φρὸς σὸν ἀγαβοπειόγ. 15αά βαρίιυπι 1π« 

Βαπηπιαπίε απίπααπα Οοτοπίά!ς» ὃσᾗᾳ Ῥοεπα «ἰείετμῖε, Ιππὸ γε 5εΠΟΙ] γετθῖς 
γτατ αἰαρεδίώαι ἀυπίω κατεσιεύασε. Ὦ. Ε. 442807 εκὴσὴ {117. ΈῬοπυπι αὐζεσα » δε 

σηαίμτα Οεπίαπι,πυπο αά ππαΝρππι αμί Όομ1 Πε αυτΠΟΣ.Υετετες ποδίς αἀε[ε 

Βήσετυπε, : 

καὶ γειτόνων πολλοὶ. Μασηιεπάϊπεπι ρα πθσισα οβεπάϊς , εο αυὸά ποπ {ο- 

1 Οοτοπίς εας ]ωΐξ, {εά ἤ{άεπι Ιπαοἰατῖ ἔαεταπε υἱοῖπ],ΑΡο Πο ἨΠεβγεπι αάπ]- 

εεταπα ἱπεετέεσίς. Ὀίαπα ρεβίετα πια [ε: εμίη5 εἶαάε «95 επἶααι αιά μμφὺ απο: 

νἰάερεπεις,ἀεῖεςῖξ, 
ολλάκι )ὸ ἐύμπασα πόλις χακᾶ αἲδοὺς ἔπαυρεῖ». 
σης ἀλισραί:, κὁὶ ἀτάδειλα µηχαλαάτα». ος 

Ἐκεπιρίο εβ Αραπιεπιποπίς επ]ρα» απεπι εὖπι οὗ γἱείαίατω ΟἨωγία ασει-- 

ἀοεῖς Ηἥαπι βρο[]ο Ἱπιπήβα ρεβς ρετίεαμοτετησ,ζοτῦς εἶθπα Οσαςοταπι εχεῖ- 

εἶεις ππουῖ εᾶ αβιδτας. : 
᾿. Επατον περ]εξτο αµσπιεητο ρεο ἔπιδεο Ώος εἴξ ἀπόλανσω Ὑεὶ οωναπέλαυ». 

συ. Ώε νοιρο ἐπαυέω γἱὰε πιᾶσηυπι Ἐτγπιοὶ. δε Επίααίμπα, ες ἁμᾶ γἱὰς: 

3.Ο].απΗβ.. 
ἁμῶ ο ἔφδαρε.Ἠ ου εξε,ὁ πολλοι ὁ δάμων Ἐρδαρειῶσαδ, σσ) σθει κάπακαεδαι φιλὴ ὅλη: 

πολλῆ, Ῥεξο τὸ Έφθαρο πααὶὲ εκροὈ1 ΡεγΙϱΤΗΛΕ.δτ εοπ/ΐταί «ὐπα ἔπαδρογ Ρίᾷεεἀξ- 

ἔε.Ναπι ἔρδαρε «8 Αος.2.α6χ.1.Ρε/.Πης. δι εοπιπιοάὲ τεζετηῖ ροτείῖ αἆ Ρίᾶεε- 

ἀεητέπι {επτεπεῖαπα, ὃς ττῖου τῷ Φώμονι,αμὰ {ηῖς αυτλος εσΙεή ποῦ Οοτομίάϊ 
ταπεὐπι,{εὰ ριστο επὸ νὶεϊπίς οπιηίδυ» ἠπιπιεηϊεῖς, Οπὸά { ἔρδαιω τ 3. Ρε. 
Ῥαοτρσο ἔφβάρησω Αος.2.Ρ9Π.εφΦάρίωιτεξεὲ εκροπετης ΡεΥ1ΕΣΗΛΣ , ὃς εοπβτυε-- 
τ1Γ Έππα ἔπαμεργ.. 

σολ). Ὁ οτ-ρτο πολλὼ. ἄς δὲ ὕλων τὸ ὕλίω,Οἴτατατ απξεσα ὁ 5εμο].Επείτ- 
βίάες Παη]ε απ] ἄῑεεῃς. 

Μάικρς ὸ ὁκλαμπ]λρος Ἰδαχον σέλα «Φρήσειεν αἲ πτο- 
τς αἩμάετε νῖάεεας ἩἨοτατ.]. τ. ΕΡΙΕ. 2. ΕρίΗ. 

Ἐ2 περ{εᾶα (0ἱεπέ Ππερηάία [μπεγε. γής. ο : 
πσῴμα γοτατ εἰπ]]ατα πιεταρλοτα {µπηρτα ὁ {επάίηε» αμοά εχίβυησα εσας 

τ πῃαρηαπα Ρ]αηζαπη΄ Ῥτοστεας.: ἄς εσἰρια {οπει]]α παρα απι δε ἱηομίςπέυσα: 

Ίσπετα αςςεπώς,. 
. 
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Γ σπαράφρασιε 

Ῥοβασαπα απτεπι οσάπ- 
«λ Επιζοτοηίς,ελτΏ ΠΙΟ: 

σο πιπή Ίπβατ εοπτυότο 
εοσηα οτεπιαπάλπι ροΐας- 

ταπε. Ο0α5. εὖτῃ αοεεπ- 
{ωπα,εἰδίαπε βλπιπιής γεῖνε- 
ππεπείδας Ρυε]]ᾳ «αἆαπες 

οὐὑ(είαπα σΙάϊἤει Αροΐΐο: 
φαίετπα εοπιπή(ετάίοπα 
Ῥειπιοτας οηίπιηπα εοπ{ῖ- 
πετε ποπ Ροταῖς απ]ίΏ τα 
4οαἄετετατ. Νον (ή περο 
πε πιεα Ρτοῖες πη{[ετήπαα 
εποστε Ρετεαῖ, ὃς βιαϊετΏς 

καἱαπιϊταείς εοπίοις Πας. 
Τυπι ἹταΊοσπτας, Υπο ρᾳί[α 
εχ Ῥτιλοπε ἵω Ταοςβίαπι 
τορεπτὸ τταηβῖς, ὃς 1πέαα - 
«επ εχ εαἀλπετῖς Υῖεζο εἰὶ- 
Φυῖτ ἵπτες Βαπιπιας Ρα, 

Ἅπα Ώεο γεπίεπᾶ ἁππῖ[α 
π]απη ξεοῖτ. ἵτασας ετερίατα 
Σωεεπάϊο ΕΠππι ΟἩήτοπί 
Οεπίαυτο Μαφαςβο αἴταἩε 

σηπεα πιαία 1πέεσσης. 

ού ἐσεὶ. Οοπ[εαμεπήα πιοσέεσι Γοσοπίά:ς πᾶττα 

ετεπιοῖὰ εξ εοσπαἴοίαπι εοπ{ιο,νὈΙ Ῥοξτα τεχος 

ουία ραα Πσηϊσ,νε Ἱαρίάς 
: 

ΡεηρΏσαβς 1ρηῖς ατἀάεπεῖς ὃς Ώατητααπα
 ΕΠΙΙΕΓΕΒΕΙ5. 

Πιτ Έιπυ.δεευπάιπι,ρατσῖς οοπωπα{εσατίοιευ 

δι Ουώυς[..Μείαπι. ας 
Ἐείσπι ἀμὸν Ώοτ. ρτο ἐμὸρ 

{ο τλήσομίαι ΦυχΧ. 
ο ο ἡμῆ 

ές Ιαρίάϊδιις αἆ πιυτηπα 

μον 

ΡΙΝΡΑΚΕΙ 

ἔπωδ, κώλ. ἴε, 

λὸ ἐσεὶ τεῖχει Φέσαων ὁν ξυλὶ- 

νφ 
ούγγουο, κούραν » σέλα, σἱ ἀμρέ- 

«δρομο 

λάβρον Αφαΐσουτότ ἐι- 

σεν Απόλλωνρῶι ἐπ 

τλάσοµαι ἡνχᾷ 77ος ἀμὸν ὀλέσ- 

σαε 

Οὐκσροτάτῳ δάτῳ 

ματρὺς βαρίᾳ σιὸ πάν. 

ὣς φάτο. ζάµαπ ὃὶ ὃ : 

σεστφ καλῶν 9 πα ὁν τε 

ὅ 

αὔπασε. χαιομόνα 

δὶ ὠπῷ Φέχαωε πυεύ. 

} ῥά µων Μάγνητι φέρων 

πόρο Κεταύρω, ιδάζαι 

πολυπήµοναι αὐ- 
Βρώσοισν ἴάδτι γόσους. 

πι Ἰοεῦπα εἶπι Πϊο «οπέετ, 
. Ν / 9 

βοαιή ἁμὸν «χεεός ΟΙ. 1Ο. ὀλέσ- 

μοτάφρασις» 

δεά ρο(φια 9774 

εοἰοραγΗπΣ ἴπ [5πεβ 

ὠσπαξὶ ῥπεβατι » [1ἱ- 

σόταφμε εἴγομπε ΥΣ 

Ἠμρεσμο[ Ῥα]έαπὲ» 

2131 ἀῑκ]ε ΑβοΙ/ο) Ώση 

155 [51εύο αθήηο 

σεπς πει βεγήεγε 

7/2 Ημ ει 

ποεγ στά εί ϱα- 

Ιαήγατε. δις 4ῑκΗ:6 

σγεα ἵη ῥυίπεο εὖτ Αὲ- 

Σἰςίβεὲ ἱοεμπα» ΡΗεγά 

ὃ εάσμετε ετραἱέτασ” 

ες αμσεπι1ρ/; ἀῑδδρα 

εξργγα. Ἱεσήπε 02 

ΜΑρπεβο αά{ετεν» εὔ- 

1/7 6εηΣαΕ70» άρερη-- 

ἆν ΠΗ/ΗΙποέμος βο- 

Ποσο ας 

εἁαςαπάυπι,αττέπιαας πιεάῖςασι ἀοσεπά
σσα » ας σηοσόος εὔσατει, απ Ἱοπήπασ 

σεΏεξε 

πες. Ῥτίπιμπα τους σαι 

Εύκινον Υοςαῖ πυρχαίαν. ξοττέ 
΄ / 

ιρετβτιηεΗς. σέλα, Αφαιροὺ. 

ς ἀο]επεῖς Εαοϊεμάμησν, πεπά 

τλόσυµοι ἡλχὰ ὮΟΓ. 

σι σεπἠπᾶϊτο σ.ρτΟ ὀλέσαι.µεατϱὸς Ἠ)ΟΣ.
Ρτο μητρὲς ὃς σάδα ρτο παδγ.ςε απ

α Υοςξ 

φίὰε 6.Οἶψπαρ- 

βάµαπ Ὦ οτ.Ρίο θέµατ. ὃς ρτΟ σεώτρ 
Απήβατελις Ἱερῖτ πουπάτῳ. ΜΙσηπα γίάεή 

ροβεε απδἁ εκ Ῥγεβοης ἵω 1ΓΑεοτίαπι Ἀροί]ο
 τταπ/ ες Υπο ρα αρα Ώευς εἰ- 

{Εε,ἅρπασε πεσ].απρππεπτο Ρτο φρποισε. 

χαιορλύα.Ὦ ΟΤ.ΡΙΟ χάμο 
/ 

νεα 

κ ά μν' 

αλόν.δε Φὼέφα
γε ος 

αυία σὺρ εως διέῴδη , {08 διάσημα αν πυθὲς ἕ 

μα αν. 

Ῥεηῃς εοπ{εεῖζ ςωπιάίας, δέχαυε. 

Τειόμπα » αιδἀ (Ἠ 

απία δΔιαφανὴς Ἐγώετο κ λαμσ 07 {οά 

γμήθ,Ἰἀεόααε Εουτὲ Ιοσεπάμπιονῖ 

ποπὶ «οπιωας ετερίνι Ἰποεπάϊο Αε- 

{ςμ]αρίασ 



ῬΥτῆΗίιοκ. ΟΡΕ ΤΙ. 
οιαρίαπανε ες ἶσςο ΜεταπιοτρΏ.Ο {ή οἶτας 

πολυπήμονα:, ος εξ σύµατα πολλα Φέρεσας γόσού 

«Ἔμπι γοσατ ΟΠίτοπεπα,αί ΕΗῑε Τῃεβα]ας, 

παρῤθρασηςι 

Ὅτατε αδῖρίο εάσᾶας, 
έΘσιπες απὶ ἐρίαπι αὥτεατ, 
ζβατγ]εεήδας Ἱπτετωα «απ 
εοτῆς εοπβ1Θαητες,απενυ]- 

πιετῖρας,αης ἔεστο, Έπε ἶΑ- 
«ρῖάε επίσης πο , ατς 
:81ὰ εχτετΏα «απ{ 1πβΙάϊς 
βπεϊαγεὶ απὶ ατάεΏτῖ ἔε- 
Ῥτε εοπ[αταετεπζας»νε] αὖξ 
ἁ]σίάα Ιαῦοατεπς, (απαπῖε: 
Ἀπιὸ αἶος αἰής ἀοὶοσίδας 
δειαιίε: αἆ εος ἀεπισ]- 
εεεπάος,-πυης Ῥ]αραὰς 1π- 
αοαηταπιεητίς , πιασἰείααε 
πγειδῖς γτεης , ΏσΏς ταῖ- 

:Φαησία Ῥ]νασπας” βιδεπάα 

'Ῥεορίπαης » Ώμῃς πιεά- 
«ςαππεΏτα πιεπαῦσίς γπάΐας 
αἁπιοπεας, ηΏπς ἀεεππι- 
Έεητος ὃς Ίαπσιεητες εί» 
«σατρῖεῖς (1 οπί σας Ίεσα- - 
ος εἴῖσεῃς- 

αὰν ᾖ -ὦ. Όυος πιο 
ἆοεες» δε ααίδις τεπιεάής γίας Πτ. 

ουτεπι ερίτῃεῖο {αῖς Ἱπάῖσαε αποπιο 

ἁιςὶ ἕλκος-εβε «οπεῖηϊ {οἱμεοπεσα» 

εἴοίο ὃς αετί» «αμὰ εχεἀεπάο {οἶυῖε Ρατ 

εεπα,άμε οα-Ἡς «οτο,Ώπε είς, 

περηδὼν αρρεισευς. 

ροφὰ γ. κῶλ. [ος 

ος ΄ἱ 

πὲν ὢ ἂν ὅοσοι μύλο ἄνταρν- 

των 
το το. 3 

ἑλκέων ἑωωάνγες » Ἡ πο- 

λιῷ, 
αγ ΄ ο / 

χαλκῷ µέλη Ὑεσεώμδρος 

ἡ χορμάΦι τήλεβόλῳ, 
Ὢ Ἄτευῷ πυθὶ πἳξ- 

΄ . 

Φομᾶνοι δέµα» 3 
» 3) ος 

ΦείιώγΗ» λύστας ὤλλον αλ- 

λοίων ἀχέωγ» 
Ἔξωνυ. τόν λακῶς ος δι ος ώς 

ἐπαωδας αμθεπωγ» 

σὺν Ὁ φερσανέα πί- 
-- 3ν’ { 

΄ 

γουτας ο Ὁ γέις δριάπίων ποσο 

τν 

φαῤµαχα, » πὲν ὃν σομῶς Ἐαση 
θρθος. 

306 
ο 6οἩΡεΕΙΕ8.. 

δεραπεύεη. Μαβηεβισα Οεατλ- 

τάφρο. 

Ἔθς 14Η {10Σ4ΗΟΣ 

ώεπετης 3 ἀρίααι 
{ῥοπεε Πάξογμης γζ- 

εεγαπη ραγε1εῖρες ΑΗ 
κογα/ζο ΠΕ7ο 1εΙηΡΥά 
“ΩπείαΗ -» απί [ῶνο 
επ ΠΗβ0 ο Ῥείςα5- 
ης «μμ ἐσπὴ ἆερο- 
ΦΗΙαῥαΖΗΥ εΟΓΡΗΣ» αμέ 
σης Ηδεγάης αμ 
αἰῆς ἀοἱογίδηε ερητέ: 
σμο/(στι πομδη 1η- 
εκΠ{αγιοπιόης {7 σεν 
ᾷμο[ἄ απε νετὸ ἵεμα ὑδ- 
ῥρήέες ο 4 ποπιύγὸ 
ὤτεμιπροπεπς γπώληε 

Ρῥαγήιασα » ζο[άαπο 

εεἰαίη (εάἱρηίδιρ βατε Γεεὲ γεᾶο». 

τρος Σ Οήτοπς εάοᾶας Αε[οπ]αρίής εὑτασίς παπα 

Ῥηπηήτη ἕλκη ἀντέφυτα μασα ν{εγα.Ἠος 

ἆο Πε ἀεβαϊεπάνπα γἶεις. Ώιευπε ππε- 

αἨ Ἰπέετηα εα{ » Ώππιοτς {αΗςει ν]- 

οι] 1π αυὐᾶαι 1αουοιΐε οοπΏπΙ8-- 

ππε αυἰάἁ αἰιμά αὓ ος ἁπεσίαπα ο εὐήας γιεῖαπα 

ἑωωασθεε.Ηος εἰε κοηωνο) ὰ ποπαήπαξ.πης. ἔωνάων γοςε Ροξε.ᾳ.ἀ.ξωῶν :Ίτα ντ ἄσ- 

ποθύτων λκεων ξωήογεε βης οὗ τοῖς ἄυτοφυτοις ἕλκεσι ξωωόντες. : 

ἢ σιλιῷ. Φεςυπάππι σεώµατα Εεττου νε] ἱαριάς,γε] αἷια ρ]ασα Ιπβίᾶα.Τεμα ἀε- 

ΒΠπίεπις (αἶεπο εοπαπιεπε.2.ἶπ ῥτοττλοτ.εξ αμα δει «οὔροςί5 οβεπ{α ὰ εαι/α 

εχεετηα ἱπάμόχα,Ἰἀέππα ας 5.εἴετο ε 3 ὀπιδημῶν [εΠΌ 

εοτε πιαρπας ποχας2ῦ αἩ απο εχείπ{εςο εἴίατω οἴτταγα 

ΕΔύον γοεσε ειµπι απὶ αποιή5 ταοἆο Πε οβεπ/ης, 

πλεβόλῳ.Ἠοο εβτηλέδυ θεζλημδόη. Νάπα τηλέβο 

«αἴπακο ἰαᾷμμιτηλεβύλος ρατοσγτοπιπι ὁ ἱρηςΗλήήο 16Η. 

ἵτ Ηιρροεταίεπι σρώματα ΥΟ- 

ἴπις 1{1ατας:αἀεδΥΕ σεσεώ- 

ΔΝ 

λος ῬεορατοσγΤοΏΗΠα εἰ» 
ἓᾖοι- 

ο 



:ο6 ΡΙΤΝΡΑΠπΙΤ 
ὃ Φεευῷ πυαῖ. Τεταία » Έδτες. Ίεσπε επίπι -πὺς Φεθιόν ο1ἴσγεηι α[λᾳτὴς 

Άση επ” » πα σωαἆατα εοπαραταείοπε. Ιπτε]Ισετε ἀερεηις, δε χει κώνα : 
{εὰ το πὺρ ερματικο) ». δε φείκίω {ει ῥέρε, Υπὰε ῥηρπόρετοςὰ θελο]. Εῖς Ιητεὶ- 

Ησίευς. 

λύσαας. ΕΠΕ ρατΏαρ. Αεοὶ. ργο λύσας, Ὃπυπα απτεαχ ἀῑεῖτ Βηΐς Εαεπ]εατετο 
ΕιϊΠε α[ἴσα α[ἠς ἀο]οτίοις Ηρεταπάϊ, πο {οἶδπα ἀἁεποπιίπατος πποτβος, {τὰ 

αποίμδρες αἷίο οεῖαπα Ιητε[]1βῖτ, Έέαλο περ]εξίο απραιεητο ρτο ἔζηλο {ει 

ἐξήλ». 
Μσᾷ οσ ὦ µαλακών. Φε υΜΗΕΗΣ τεππεάία οπή ριςτεί {ο]ερας Αε/ευ]αρίας, Ῥωπαα. 

{ιη!, ἔπαοιδαὶ,Οπατπα πιαρης Εαΐς αριιἆ νεῖετες ν/{ηβ,νπὰε πας ΟἁγΠ. 7. 

Ωτειλίώ ὅ Οδυσῦος ἀμύμωγος α)τπφέοιο 
- ΄ 5 ω νο 

Δῆσων ὀπικαιβύως 2 ἔπαειὸ Ἡ σἳ αλα ΚέλαμΥοΥ 
Έλενο). 

ςεἆ Ἱας πιεάσπάϊ τατῖο αδιά (μβήοπος ορ/οἰας ντ Ἱπιρία. 

σὺν Ὁ «οροσυέα.ὀεεμπάα {Ππε ποσεις.Τ εττῖο {ΠΕ ποτικῷ φαμακα:αις ἆμο ρετεῖ- 

πεπι αἆ φαρµακευτικὶὼ.Ό ατεα {1ης τομαὶ αἳσε αἆ χαιρυθγικίώ.Ἡ ΟΙΓὸ φεεσαέα Τοτ.. 

Ρίο «οερσίωέα.δε ἔκασεγ Ῥζο ἔρηστγ. 

΄ 

παράφραση. 

ςεᾷ Ἆας Ελεσίτατε Πιθς- 

Έος «πταπάϊ ποΏ εοπίεη- 

τας, πιοσῖαος εεἶαπα 1Ώ γ]- 

ταπι τεποεᾶτε τεπταυῖς, αἆ 

τά πιαπετῖδας 1Πεέτας, απῖ- 
δας ετῖατι ν:ῖ {αριεΏῖες 1τ- 
τεηππτατ. νε επίσῃ ο Ῥ]Αἴατα 
αὐτὶπιειςεάεια Ιω πιαπίρας 
τ]άιτ Ε)σεπτεπι,εἷας ν {ἱ1- 

τἶτῃ ἐπιρα] (ας «β:, τί γῖταπι 

φῖτα ἵαπι ἀεξαπάχαπι πιοτα 

εΠρετει. 0πο απ{ο ἀττίτα- 
τας εχατᾶτ Γαρίτετ » πιαη- 
Ῥήάΐσαπε Εαίπιεν ἰεαίατας, 

νιυίασε πἰπήτατα Αείσα- 

Ἱαρή , εἰδίασε απο τεία-- 

{ειαπεται ἙρροἩ ῥΡε- 

ἔνοτα τταπ{πετδεταα1ς» 

βαρίατα σείρ]σαΏοπε ΕΧΩΠ- 

χῖτ.Ω πλ εχ τεπιεβτα!ς ρα 

πα Ἆος ἀῑίοεπάπβλ,οροτῖς- 

το ν 3 
{ε 1ρίος ὃς ρεΗριοΣ 

ἀλλὰ κέρδη. Οεπεσθς 

Ἐπηοττα]ες πιοτταία {αρίἝης,ς α 

αὐ περ. κὠλ, {}. 

μας 
αλλα κέβδει λ σοφία δέδεται,. 

”  -ν 
ἔτραπε κἀκώνον ἀγάγορε µι- 

ος κ ορ ν η 
Φρ) λησο. ο) χεσν φαμειον 

α)όρ ὁν αλάπου κοώσακ. 
3 5 
ἠδη ἑαλωκότα, 2ε- 

Ν » 3 

α ὃ ἄρα Κεοίωγς 
«/ | 3 3 χ 
ῥναις  ἄμφοι) ἀμπιοαν' 

: τ 
5εργων κανειλε 

ὠχέόωςιαἴδων ὃ κεραυ-- 

γὸς ἀνέσκννδε (1όξΡΥ. 

χ63 παὰ ἑοικότα σας 
ὠμώγων κασευέρὀω «λαπὰῖς 

φειᾶ. 
ορ 8 . Δ Ὁ] 5 ΔΑ 

2εύτας το παρ πεδος ναί εν. 
3/ 

θέσας. 

΄ 

µατάφεασις, 

Τενὴηι Ίψεγο εξἰά7Ε 
αρίεστα ἴΥΤεΣΙΡΗΥ.ΙΠη5 
Ρ115 Ημ μοημε Ἠη- 

. σεπεί ππεγεεάε αΗΗΠΣ 
0 πησίῥηΣ αβῥατεηὀς 
γή ὦ ΊΠΟΥΣΕΥΣ7Ε- 
{μεεγεξ 11 εάβΣΗΠΗ. 
Θκαγε7απιόη» δ4ΣΗ1-- 
ης ἐπεμ]ασης Παίπαεη 
ΡεΖ αἴπύογηη; ρεζξο7, 

26 Ρ1ΑΣίΟΛΕΗΙ αεί» 
ασ» αγάέη/ομε εἴιις 
ΤΗ 1ΕΗ ΙΖΥΜΕΑΣ ΓΗ” 
71077011. ΟΡΟΖΖΕΣ εὐη-- 
{εηέαπες ὁ ήν σμα- 

7εγε Π1οΥ Γα{1δμ» ΠΕΗΣΙΦΗΣΣΩΕΜΟ/ΓΕΏΣΕΙ φισά αμσερείε» 
ες ῥσημρ (0720. 

πα {αρ εαρτοῖ εοππεπᾶιηε, ἀΤῆῆς ΡειαπΏεοξποίεεπάο 
επάο απα ἃτ ΏσπιαΏα γῖτα {ος ἕτ εοπά!τίο. 

σποπιεναμαπι ρταπήετῖε «α{αὰ Αε/{ου]αρύ.Κουυτα απτεπι΄ 

εβ νε Ώρίεπτητα οευἩ σιαΏε θες εκςΞεαπίυσ;δί οράπιης Ρ]ετήσ πε μειί οὐος., 

κο ὑπ λι 

ωχ ἁωρ λα ο νλλκ λος 
Αα 

' 
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ἔπέαπε, Αρρ]ῄςαεῖο {επιξεία: σεπεταᾗς Αε{οπ]αρίο, απξ ΕΗἱβΟΣ απτὶ Ππιρυ]ίε νε 

σαοτταᾶ αἲ γίμος σεµοσλτες.Ο ας ίσης αατξ ααῖς Πῑε Ετ.ΑΙΗΠΙΡροϊγεῦ,αἰή Τγη- . 

ἀπτῶνα [ή Οαραπεανα]ή (]αιεῖ Μιμοῖς ΠΗΠ,αἰή Ηγπιουαὔ,αἰη Ῥισή β[ια»,αἰύ 

Οτἰοπᾶ,α[η Ῥδοσπεί βία»: Ῥ]ετεογ ες αατξ αἰε εἴ Ώ ε’ρΗίς πιοτέο» τεα{εἰτοί- ὃ 

4ο Ερίρμαπία»,Εασγς]εξ,ἰπακίε, Ας (επἱαρῖας τεηεἰεαυῖε. 9εὰ 1ά δεαρΗγ]α5 πε- τν 

αἴνηες [τιμη αΌ {πέετής αὉ 9ο εκεἰτατᾶ {ετίδήε{εά Ηρροϊγτᾶ ταηπεύπα {απαξα. 

ἀγαροιμιδῥ.Ηος εβαλε; ς πιετοράξ ὰ νσῖρας αμῖους ροῖίες ποπήπαεινοςξ 

απτξ ἁγίώωραητὲ εχροβήπιας,αἲδρ ὁκ. Ἠος εἲξ ἐν οὃ βαάτε αὐαγαγεῦ, ήδη ἀππὲ ὃ µοῖ- 

θαςληθδέντα, έχασα κοίσα Ππαρ]εκ Ρίο εοπιροῄτο αλαχοκώσαε, 

ῥψαις δαρααΦΙ κερκωὀν,Ρτοροπίτητ Ροξπᾶ εεπιοήταςς, Ὡς εετεὸ Παρέες εείξε 

Ὑαρβίμο, 
σος Ἐα]ηηίπε Ρόαῥίσεπαηη δε}σίώ ΦεΙΥΗΙΣ αά νηάα: Δ 

αυξ]οςᾷ νίάε {αῦ βαξ 7.Δεπεῖά.ῥαις Αεοί.ρτο ῥγας. Ῥοτο ἄπφον, ο] αἆ Λε- 

{οπἱαρῖᾶ ὃς Ἡρρο]γτᾶ ααξ {ὰᾳ 
τοητατ.Οταῖτες αἆ Αε{επ]αριᾶ ὃς 

Οοπεἰμάῖε ροτὶ αν νο ! 

Φε» πε 50Η οΤε 

αμεταε,τείετηπε:α 1] ο ἀμμφοτέρω Ἐ µασών ἵπτευρτε- 

ΟἨήτοπξ τεευτ.Ώετοςε ἀμποὰ υὶὰε ΟΙγ. 8. 

ᾗπατε ἀϊστεβιοπεπι, ὃς εκ ἀῑεῆς 6ποπιεῃ ε[ιεῖε» 

«Ύα πιοπεῖ,οροσζετενῖ πιοτταίες παοστα [ία Αριοποπϊπήῖσπε Ώσστεάϊοητηας αιοά 

νίγες Ἡμπιαπας {ηρετεῖ,ασαῖε 

Ρταβΐατε {οὔα5 εβ Ώεῖ. δεπτεηεῖίασα αυξεπα 

στῖς αὐρρότοις ἁρμόζοντα πας» Θεῶν αἲ 

ον ον ον, 
ο ον τς 

ματευξών.ΤοἈ. δε Ὦ ΟΓ.Ρ{Ο μαςεύεῳ.ὃτ παρ ρετ 2ΡΟΕΟΡΕ
Π Ρἵο παρὰ, Φιατῶς Ὦ)οτ. 

Ηϊμά Άε/επ]αρΗ ααὶ πιοττηπα τεμέε]ταυήε, αποά 

Άαπς Ρτοία Πς τεάἆας. Πεέτει ὃ ππὲ 
δε ΄ . 5 Ἆ α ος θά 

75Η) 3 γσκογσας πο εεσος ο οἱάν μοραν ελλ” 

π 

Ότο θνιόξιτὸ σὺρ παοὺς Ώος ε{ῖ σὸ ὀνεσὸεργα/[ἔης [ία ε» ἐ' γύτα ωη]ΙΣ!ο. εἲδ' Εοσππᾶ- 

ἀατὰ ῥείπιο βασ]ασά Αεο].δὲ 

σπιρφθρασιᾳ. 

Ἑταασε ος οδίεσααίο 

πίτας παὶ, Ώς απαΠ υῖτασα 

φίπας Ιπηπποσεαίεσα,τες Ὦο- 

σηῖηί ΏοὮ Ῥο/Ώδ]]ες πιο[Α- 

εἰς {εά «ας ασστεάετε αὐας 

Ἡοιπο: εὖτα ας, ρεεᾶεεσε 

Ροβςς.Ωπδά6 πα πατη, νε 

εβοτ {π τοτῖς.επίαπαπσ η τῖ- 

πετετ ρτπάεας Ώἰς Οήτοια 

Ῥ]ήϊγτα Εας Ῥεμόαπε ἵα 

αΏττο Ἠαδίτατετ . πείασε 

Ἄνγπιαϊ απ οσαπι ππε]εα εΏ 

σποἀα]αΏο ,(αωαματα Ροῖξ- 

τες Πεεεστα αἆ Πιεοτήπα 

νοτοσαπι Έπεπι Ρῥεμασετε 
Ροῇεης, ἱρ(απινεῖαπε ρες- 
{σαβοπίδας αἁάαχισετα, τε 
Ες τὶτὶς ρταεἰατίς γεδεπιξ- 

ος το 

ἔσωδ. Κὠλ. ἔξν - 

αὺ φίλα ωχ βίον ἀθα- 

τον 
απτῦθε, το δὶ ἔμωεεκτογ αὔτλει « 

εἰ Ἀ σώφρών αντεον ἔγαιο 

ἔτι Χείρων» χοὶ π οὃ 

ρὗλσρον ὦ, δυμῷ μεληρύνες ὅμιη 

ἁμέτεροι ήδων ἰ- 

απΏρά τοι κάν µη πόση 

η ἐσλοισ παρα.-- 

οὖν αλδεέσι πεθμα» γ6- 

σωνν 
ἤ πα Δατοῖδα 

κεκληωλῥου ὃ ποτέρος. 

ὁ) κὸ ὁν γανσὶ μόλουρῖ- 

Ώος.ρτο ἐσαν. δὲ αἴταν 1 οΣ.ρτο αἴσης, 
8 

: 
μετάφεασ]ς. 

Νε απηε ή ν1ξάΠε 
ζηΠΟΥ41εη Π0{1Υὔ5ν 

{εά ασσγεήρτε ορεία 

οιῤῥης ασεπάἡς ῥ47 ᾖ5. 
δὲ ΠΣΕΤΙ ΡΥάεης [ρε- 
ο ῥᾳῤίζαγες αὐδκε 
ὐίτοπ, ὁ' ανα» Ηῇε- 
εεὔγαρ εἰ ἵη αηηπο [ά- 
(4/01 ποβτ] μη Ρ0- 

βετεησΗρῇ υσιζἐβε- 

βμαββοι Άμηε 4100πε 

ζορῦ ν{γό Ργάδετε {ξ 

ἐρβµη Ἰιεάλῶς αμ ήογζ 

“σπργζογΗμή 4έ ασηξ 

Τσο]άα νοκ έηήε ῥ1Η, 

οα ὅ 



ορ αν ο κμ 

ος ο ο ανα. τἘ 
9) : : 
τΙππι πιοτβοσσπλ πιεδιζππα οί τέμνων ολάασονς αμΕΡήΣγύ. ΑζᾷΙ6 Αἡρδ- 
Ῥταδετες, Υεἰ {1ο ]οεοα]- ϱ ριρισαν ο ο πρι ορείρης ος 

΄απεπι εχ Αρο]μπεα βρε 

ἔταττε,ντ Ροτο Ακίευ]αρίᾶ, 

ον ρα ών Ἐπλλα 24/41) αά {οησεηι,αά ΑεΓΠάΙΗΗ ῥοβΙεηη 

Αροϊπεσι» απ] τὰ ρα ῇατες.Τ πι εεττὸ Τορίο πιαιᾶ της ἵπ παπί ραας οοπιπηἰτιε
ως, η δἱς ]ίατΒ 

τθί εβ ἔοης Ατεϊιυία «οπτεπά([επι αἆ απα!ςμσα ππευπη Ηίθτοβεπι υτδί Αετηα εοπάΠτοτεπ, 

ς μῥ θίλα ἓν 1ὰ.Αροβτορμὲ Ραταπεξῖεα αἲ {ειρίαπι,οιή Ἆος Ρεσεερετν εκρτα»- 
εεἀεηῖ σποπποἰορία ἀετίματμπα ρζοροπίε. νΙπάσαπι Ώς αἲ γίταπα Ππηππουτα]επα 
ρτορετειρῥος ε[ένπε αποά Ππωπποστα παπι εξ ξαεμἶταζπα » δε αιοά ἀΦωατον ο{ξ ἵΒ 
Ἆας πιοτταἩ νίτα επἰαῖς ποπ πο ]μά πιοβατυσήεά αμοά ΠοιηίΠί εἰ ᾷωαγ «μτεξ. 

ὃς αρστεάιατυτ.φίλα ὀωχα Ὦ95.ΡΤΟ φίλη Φυχβ. 

που  ἔμσθσκτο.Ἠος εξ ἐπιχέέει ἆ Φωώαται φεαλθίὠαι. ἨαὈεῖ αἴτλει ΡἵΟ ὀπιχέρερ 
{ιπηρτα τταπ[]αεῖοπε αΏ ααπῖ5 αμα ες Ρυτεο γε] αὐυπάς ΠαμΙμηξΗς. τα µαχανα 
Ώοτ-ρτο πέὼμαχανίω.. 

εἰὃ σώφρων.Εραποάμς αἆ ἠπτίτσευπα,Ροβ {οβσαπι ἁρτε[ιοπεπι ἀεΑείςαἱαρίο. 
γε αυίεπι ρσο[Ικίοσίς Ἡγρετβαε εοἶἶατας οὈ{ευίτας εοπβάεταπάμπα εξ ροξτο,- 
Ρτοιαβα ε[ῖε Εαλαίπιοά!, γείρι Άη 1η γΗΙῷ «εεσειῦη εαηηὺ ἠεεείή αά- 
Ἠίεγοπεῖη {ΥάΡεΥεΥΙνΜὸ {2η ργεέ εµη.ΏυαΌυς αὐεξ εκ Ρρατηδοις εοπίζας Ρτοταβς»- 
εμίας ρείοσεπι 1ρίο Εγπιπ] {Π Ἠπιίπε αὈ{οἰαῖς: αἴεεταπα Ροβί ἀῑστε[ποπειι εχε- 

ο υμευτης εβ.θεὰ νε το ἔπομλμον «ΟΠΠεΦΧΙ ροβπε µη τερτεβΊοπε βἀῑεπις γοτ ρτίο- 
τεπα ραττεπιτερεῖξ ἠψροιμεείοὸ.Ηος ἀες]αταδῖε Ραταρῃτα!. 

καὶ ή οἱ Φἰλτορ. Ώος εἶτιχαὶ ὅ µου ύμνος μειλέχεος Ψέλγευ αὖ ἐ ύατο θυμὸν ἄντονάν-- 

τὸν αἲ ἔπιδον τὸν ἀγαδοιξ αλθέα, χαυςικῶν γόσων Ἰάβω. Ώαδες ΜεταρΏοταπι ἵπ Υο- 
ες οἰλτεν», αμοά εἲ ΕιατΗ. λάχαρον τι ὀεχερτικὼ εἰς ἀθερδΐσια, ὃ- νυ]θὸ Ροἱ0 α- 

εκῶσαπάμπι αππογοῖη εἶζεαν. ἕδαας βπζεπα Φολατήριον αποδἁατα βρηλῖσατ ὁ φιλίας: 

«νοργηκρ). ο ος κος - : 
μελιγαρυες.Όε πας γοεεν[ᾶε ΟΙ ππηρυατ  Οὰ ἀμέτεροι Όοες.ρτο ἡμέτεερι.τδη 3. 

ρετ/.ρ],ροξς:ὃς Ώοτ.ρζο Ἐπδεσω,τεἰοξτο Ρτίκαύπα αὐσπιεητο : ἀεϊπός 6ογπηατα 1.- 

ΡΙ.ὰ Ρ:.Πησ.παµτατο »- ἵη ε,ινι ὃζ Ῥοεοι1 {αείμπε ἵα Αοτ. 1.ρβὔπασ. : 
ατῦρα. Ἐϊπς Ρα 1εε1 σα θοῦ πορ-αυΕμα.ρσθ Ἐπεδογρουσα αμο σοκεν Ροξείοιαι Ῥτο αν 

.εα Ππωσεπάμπη.θεεμώ ῬΏοχ.ρτο δερεών. Ἐε αποβίαπι σαλιάϊ πιοτβί ππεπίοπεπα 

Εοεῖε ποππα ή ἘΠετοπεπα ἔεθτε ]ασοκα[ε ρηταπααηἱάσπη ποδδλ λα, αι πποτρυς. 

1Ωῖος τὸν δαπόρο Ροπίτης. Οπἱάαπι οοε ὁ ᾗος θἆ λιδευείαν τεξεταπτ. Ἐρο 
Ρυσεπα 

Φτεμἀεγόσοις Βὶς ποτ. ΕΕ ΠἱΣΙςατ χαυσικάρίει δαπύρεμ- εὰ πιεταρλοσὶςὲ ἀῑεί Ίεηο-- 
ρες» ῥγκεἰρίδες πογζοῦνγεί Ῥεβοπεμέσα. . ο Ὃ | 

ας ππαΜ αιτοπγπη σαχ εἴξ τ Ρο] μπίς Τατοπα ΕΙήΠπτεΠΙβίεαυτεαι Αείομία-- 
Ρίμαν νοῖ αἨφπεπι αἶππα Αρολμηςς {.ερί5. δε πε αἰοἶπα ρετίειπηνε] εείαπι {ρ-- 

ἆαπα Αροβιπεπιαἀάξαε ας α-ὁμ ερετεμάο απο κοιγονατηρά τοι κεΥπιθο πο” 
αῶν αὐδ ἡ πα ο Απολλώνος πο2ΡΥΟΥ2 Ἠπάτεερ»Ἅ22υ τὸ Αιος ον κεκληρλνον λος 

ο Ἠος αρίαπι Ραταρηταβς ἀεε]αταὈίς, Λασείόα, Ώος. ρτο Δηποίόεα, Ῥες πωτέεες 1π-- 

εε]]σ]: Ίοπεπα κατ εξο έὼ αυ οεάεας πατήρ αλ ρῶν ΤέρΘέῶν τει Ηαστεᾶνς Ῥος- 

Ρτοροβςἱομίφ Ρ8ί8. 

παρ ΑΙΤγαῖου ξένου, ή1µΗ-[έεαης Ίλάγε Αγε. 

ἵν ον σσ υπ 

ντ 



ΡῬυτἩηΙοα. 05 5 ΤΠ. 
φκοό γανᾶ, Α]εετα ῥατ5 Ρτοροβειοηί5» 

Γι πζάκζεγεηε 11 δἱείάη). τετ αμζετα ἀείοειδίε, 

εἶαρα»»ααοά αἷιὰλς εβ Αάπιοίουπα, 

᾿Ατοζίἁασιο, συὶ 191 ρεΠετιπε,νεὶ ἀπὸ ες. Όε Ατεεα 

γαν Ώογ.Ρτο κρίώνν. δε μόλον ρτο Ἐβολογ. 

παρ Αἰτγαῖον. ξένου. Τατε]ασίε Ἠίετοπεσα, σμῖ ος 

{6 ρτοεἱαπιαΠ νοἰαῖε. Ατεπας Εΐς οὐ{οἶμά Ρηται αἶτεί 

: 4οἆ πα δὶ νίάεευς ρτοάμοί γίαπεθά Ππεπι 

εἰ {ας εαϊποῖτ:ξέγον {πεετρτείαςε Ες φίλου, 

σαράφρασις. - 

Οτἱ 57ταςπβ5 σεσίατα ἵνα” 
ὅει -τεχ εἰαίδας {πῖς Όεπί- 

σππς,εισα Όοπος ελπάϊἆπο, 
εεσα ρετερσίπος Ποίρίτες ϱ3- 
τεσπα θεπεπο]επτα (π(ΡΙεῖεὮ 
ἕως. Αά απεταβ γεηᾶς Ρο” έ 

εαἶβεπι σεπήπητα Ίος Ῥεπο- 

ξεῖαπι αξετεης, ῬτεΏοίαπι 

ἰπαχπαν άτατετο, εἰδίαας 

νιβοήσς 1πΡΥελ]ς εετῖρτη]- 

«πάδας Ραστς Ιβάβτοσεπι Άγτα- 

Ὥσπα, αὖο Ερ]ἐπάίάα τεάάση- 

τῆσ εοτοΏας, απας τε οπιη Όπα 
ορΏπιὸ σεβα , αποπάδπι 1η 
Τοετοτιπ ορρίάο ϐΟπτβα,, 

Ῥεϊρλοτατα Ργελοπήίασε νὰ-- 
εἶπα ΡΕετεπίσυς εἴεσρεητας, 
{απὸ τταἰεέτο σωασῖ πωσηεπίο, . 

φοῖε {Π]επάιά ή ήππαο σελτίος: 
1Ρᾳ αΒα]ββετα, δες Αάῑς- 
πήπεσι. 

- 2 κκ... κά. οιμιᾶ 

Φφοοὴ ὁ. κὠλ. η. - 

ὃς Σνεακόοσωισι γάμει»: βασ 

λεις λαο 

σπραὺς ἀθοῖς., ἑ ϱδοῶγ ἀγι- 
Φοῖςν 

εὖεις Ὦ Φαυμασος πατήρ. 

πῷ δρ Φιδυμας χάθιτας» : 
εἰ {ωτέβαν, ὑψει- : 

αν αγων χξυσίών, 

κῶμου τ’ ἀέθλων ΤυθωΥΣ- 
αγλαν οεφάνοις, 
πᾶις ἀρισεύων Φερθί- 
κος ὅλε-ὄέρρα ποτὲ» 

ἄσέρες ερανῆς : 
4 

θαμὸὲ πλαυγέσεεον κείγῷ- 
θώος - 

5 τ ὁ βῤ 7 Δ ΄ 

ἐξικόμαν κε, βάθωυ ποντοῦ πε- 
εὗσαις, 

{οσυεπεῖς βτορθα. 

νι αΏδί αι ἀοειάπα
μ.- 

209 
[εί 1Η αᾶ Ἠ]εγοπρμϐ' μπή ἷ- 

. {ο]ισευ πιο πι ρεῖ Τοδίππι 

αὉ Τοπίο Π]γψτίεο γιτουνεὶ 
50 1οπή) τείτο 

Π{α αΏδί Ίαπι σπα, κρά- 

ἁπα νιδε Αείπᾶ» Αειπαησα 

απα Ραστεπι ῥτοροβήίοΒῖ5» 
Οιοά {εηίῃς {ᾳ- 

μετάφεασις» 

Φε) «7746Ηής ρε- 

245 2 7έκ ζεί ης» 
πο ἱπάρης ῥοπῦα 
“ροβισίόμ/ά, /ριαεπάη» 
βά2εΥ. Αά ζηεη { ἀε[-- 
«επά{βε σεπν σχώ- 

εἰ αάετεης » γἱάε[ι-- 
εεῖ {/5ΑΣεΊη ὤμγεβη - 
«ὁ' εηεθπΗη . ερΥΣΑήΙ-- 
βμπι ΡγεΙΙΟΥΗ7Η , ῥίεη--- 
ἀογε; {πζασυπα εογοηώ- 
θιεας: [ο πὸ ο ΥΗΙΗµ0- 

γε: δετες: Ββέτεμίζηε: 
εις εαυας επ/ίεαι-- 
Σε αρμά Οὐγύαη΄ 
αΠφμαμάο : [εα εα[ε-- 
{8 Ἵλφηαι [ρίομάμήτμς- 

ῇ ἑωπεη γεπήβεΏ ϱ70/ήο λα: Σγαιεᾶο... 

ὃς Ἐυθακόσσμσ. Ῥτου]τες Ἰαυάαε Ἠ]ετοπεπη ὰ ἁρηίεατα τεραίτ, ὰ ππαπήπεεά-- 
ἀῑπε, ἃ εαπάοτε , αὉ ΠοίριαΠταε. Οµδις που αὈβπιϊίία. ἁῑαῖς Οδ; 

Ῥε]πια ΟΙψπαφίοχ. Συράκεσα ΤὮ οτε δὲ ροξίςἑ./Πρ]ατο υ: δε σεπήπ.σ.Ῥτο 
υρακεση» - | ' τς : 

τῷ ολο. Ώος εα ὃ- μᾶρ εἰ «7λδον σπλίώ ὀυεργεσίαν φέρω. ὃὶ πίω υγεια πμίαν ο Ἀν- 
] 

λτ 9 ο. ο σας ο ολ η ” 

ἄμρον Πνσικῶν αλώνον ὢ ἕ 2ογπαι λαμερὶ οἴρανοι ὃς ὁ Φερέγικος ἵππος -ἀριστυω) 

ολ ὃν Πυδῶνι ποτὲ, «κοτῇλδον οὐ: ἀμτῷ λαμθότερον φῶς οἳ ἡλίε » βαδεώ Φαλοιοσρ 

οωσεράσας. Ἐκ Ὠ]ς Ραεςι,αυήά ἐβόχιτυς εἴεε Ροξτα 4 ΟΡίτοπ τευάσασετ . {8-- 

πηίτατεπι 1Ρᾷ οτι] ήἷοε» δε νἰδιοσία Ῥγεήεα επεοπίασα» -αμᾶ ἆπο ὀάύμας- 

ρδέειτας σεππηη ῥμεβεήμη γοςαῖ» Ἠλχας (Πίτοι, παΐας «µρίε αυτίος Εή[ΐες:.- 

ϱ.α 1 



9το. ΡΙΝΏ Α ςΤ 
ὧγειαν Υοςᾶς λθυσέαν πος εξ τιµίαν. Ἡοευπα αασηί Εαε {απ]εα», 

αἴλλων. Ώοτ.ρίο αθλίω. δε τὲν ατεῖς.ρτᾶροΠε. ρτο {αδίωπᾶΧ. ὅς, Φερέμνος 8- 
ες Ηἱοτοπίς 4ε 41ο Τ. Ο]γπαρ. ἕλε πεσ],απρπα. ρτο ἕλε. 
Κέῤῥα. ΕΠιρῆς Ριαροβείοηίς ὁ, ἃε ποζατῖο ]οςεῖ οετιαππίο. Άασι ΟΙτλρ, το, 

βο Ῥΐ. 1.4. «-3- εξ 1,οετοτηαι ορρίάμπι ποἩ ρτοςα] ὁ Ώε]ρῃίς ὅτ Ῥγτλοπ6. 
Οματε ροξταρετ Οἴσε]ταπι Ῥγεβίος [αάορ Ιπεε]Πρίς. 

κατέβαν ὭΏοτ.ρίο κατέβίω Ώος 68 ἤλδον. σἰουεῖ αραιά ἩΠοπιεταπα, σπετα εἷ- 
τας 96]. - 

Ττοίν να κεκριμλον χωπιβήμᾶκα, ὧν Διὸς 6θον. 

ὃς ΟγΠ.κ. Κἶρως ἓε µέγερον καταβήµόναε, ρτο ἔλδεν. 

ἀσέρος ἐρωία. Ῥετίραταίί,ρτο ἡλία: απεπα ρήίπια Οὰᾳ ΙΠίείο ἄςρον Ἱππρτο- 

ρτδ , πωπο ἀσέρα ριορηὲ αρρεί]ατ. ΟΒεπάε σιο {Ώ Ρτετίο ἔοτει αρμά 

Ἠπετοπειῃ Σα ας ρια(ἠείᾷες σπα ορταῦαε: 5οἷε πὐπήτωπα θταΓίος {ρᾷ νε- 

πἶβος, Οπῖ απτεπι ῥτοευτας {αηίτατεπι»{ό 4πσαμε ράος βρρείαεησ» Ἡτ ωΠος 

εριρτοπαηαῖς, 

Ἱπποκράπήν Φάδέ ἱὰ] µερόπων, ὃὶ σώέτο λαῶν 
Εδυκανκβὶ νεκύων ἱῷ ασώνις εν Αἴδν. 

φαμὶὲ Ὥοτ. Ρ5Ο φαμὶ, ὃς ἐξικόµαν ΡΤΟ ἔξικ» 

Βἰο Ππὶς ἐνχς. 
ι κας ο, 

περάφθαστεο 

ςξή εἶπι ποταο Υαπι- 

4υερταΏατεποὮ Ροσανπια- 

φησι Ώεοτατα ὃς Ἱοπήπαπι 

σηαϊτεπι Ἀ Ἡεαπι » αΌαπα νε 

Ῥοτε γεπεταπάαπιΏεατη ρτο- 

Ῥε πιεᾶς αάες νδ ἑεπορίησα 

Έκδετ ., Επωήἶαπε οοπῖτεπι ὃς 

α[Πείοτετα εἶας Ῥαπα Τ Ίνερα- 

Ώα ρπε]ία ποάχα «απ αΏξ ὅσσε- 

Ίεδταας, γοῖο βεᾶετε Ῥτεςϊ- 

Ῥας .τε αἰδὶ βε Ῥεπῖρης. Ύε- 

ταπιεπίππετο Ἠίετοτ { 

τοθχας (επτεπίας απα ριπ- 

οἱρατασι 1 οταταπίδας τε- 

πεπε, ἱπτεεϊήσετε Ροτες, εκ 

πδεετυπα ἄῑδιις ἁἰδιοα, πια: 

Παπ Ῥτουϊάεπίατη 105 Ἡα- 

απαπας {ο αἁπαπιᾶτατε τ ἆῑ-
 

εἶσετε, Υπ Ῥοπασι Υππαι 

ἀποῦας οπιαίςς Ὀρορεεεας, 

σεά αἀπεσίατα Εοτιπηᾶπι Ὥο- 

σπίπος ἀεβρίεπῖες πιοάετατὲ 

πον Ροβαας, δὲ 
ἔεττε : 

αοητε 1πβοξει- Ύμαπι ΠΟΠ 

” 

ἀὐτορ, κώλ.ιγ. 

ἀλλ’ ἐπεύξαδαι σα Εγὼν 
ἐδέλω 
αυ λ-- 

µατεὶ πα) κδροι παρ ἔμὸν 
σε ρυρον 

σι Πωὶ μέλποντ δαὰ 

σε Θε ὀγύχία. 
ον ΄ σα τν . 

ει ὃ ας σικυεν 

πορυφαν Ίέρων 
Ε] 2 2 
9ρ9} «πίστ » αβώ 
οἶδτι «οοτέεων» 
13 3 ἓν παρ ἔσλον πήματά 

σι- 

Φ ο 

ὅνο οονπαι βρρτοῖς 
3 4 Ν Χ. 5 

ἄθαλατοι. πο ῥλο ὧν 
] « νὰ να . α 

ὁ ούαγτας γήππ κόσµῳ φέ- 
Ρρεὖ 

μπι ες Ν Ν λα 
ἀλλ ομβδο , τὸ χαλὰ ρέ- 

ἤσωτες έξω. 

μίω, δε περάσας Αθο].ΡίΟ Περάσαε. 

μιτάρασε, 

δε γστά εῶγε εζΟ 
γο[ο 4711 ματι γε- 

πεγαδρα Ῥεαα ῥπεῖ- 

ζα Ἠέκέά ΠεΙΗ γεμῖ- 
ῥα] ο Ῥάπε ερίε- 
ῥγαπε {γεσμεηεετ ῥΕί Πό” 
ὤειπ. επι { {2Υ/10- 
πι {πγοσεε [1η)- 
72η; γεά ση πο[1 Ητε- 
γοΏ  εάοᾶη  ΡΥΙΟΥΩ 
{4εΗ1: ῥοπιῤηδης » [ε 
οαδά. η αἲ ὑφημης 
ῥήα πηαίᾳ ΡαΥΣΗΗΣΗΣ 
ο ο 

σεά ο; βμί 368 Ρος 

μη ποάεγασὲ τετ 
α΄ {αρίεητε εδ Ἱετ 
τηε, ὅομα οὔμει{εὮ”- 

Μες ΕΧΕΥΗ. 



ΡΥΤΗΙΟΣ.ΟΡΕΠΙ ττῃ 
ίσα Ῥτοάσης : Ρτοίρετατη υετὸ ἔοτεππαπι να Πο]εῖα οὕτασητ. Αεεσηετὰ Ββρίεητος. 
απεπραἀπιοάππα Ρησίοτεπη ἃτ ΡαἱεΏσίοσεπι γε[ίαπα ραττεπι εοπίριεϊεπάαπι οὈπετήπιας, 
(οτάἰάϊτοτεπα {ητας οεσππως, Ώο ἀοΐοτες οεεπίαπε, Ιστία ρατεβλείσης. 

αλλ) ἐπεύξαθα, Οὗτα νοῦ εοπαρος Πετῖ ποπ Ροβαε Ρϊπάατις, πεπηρε οὗ- 

εἴπετενε τομήίσας ΟἨΐτοηὮ » ὰ απο ΏΈπειατ Ἠϊετοα, εοπ{ηβίτ αἆ Ῥτεοες, 
αίταιε {51 εε 1π απίπαο Ἐ λεᾶπα ρτο Ἠτετοπίς {αἱάτε πποςᾶτεια.ἀ. ἀλλ ἔπει-- 

δὶ ἀθλώατο κ Χείρωνα αὐαβιῶναρ}ὶ Ἱέρωγα φεραπεύευ,εγὼ 'πέω ῥητέρα Θεών Ῥέαν καθν- 

χετεῦσαι βέλομα.. 

μαπεὶ.Ώοτ.ρσο μησοὶ Ἀίιεατα Πο γοςαε κατ ἐξοχίὼ,Ώε σπα Πς Οτρµεις, 
Μητὸο μλό τε Θεῷ) » ἠδὲ Φηητῶν αὐβρώπω. 

Έε 1 ποτε 1,3. : 
Μασπα Ῥεβτα ΠΙῤΡΕΥ» ΠναΣέγα με ΓΕΥΑΥΗΠ 

ΈΣ πο[ἔγι σεησγκ ας ζᾶα εἰ ογροτῷ 4. 
ὃς Ὑποι,1πο, 

Αἴπια ῥαγεης Ιώκα Ῥεβήε. ώ. : 

πι) κᾶραι. Ὥος.ρτο τί ὃτ ΡυεΡοβτ. ατεῖς. ρτο {οΙμπξὲ. Πος εξ, ῷ Θεὸν 
σιωνίω σλησίου τ΄ οἰχίαι µε αἱ Κόραι σα ἀυτῆς παρέδρῷ Ταν) α)υρωᾶσι κἩ 3 νύκτα. Ηῖ5 

οβεπάϊε νδΙ, ἃ ααΐρη», ὃς αμαπἀο οοἶαεατ Έῃεα, ΥΡΙνπἰπήταπα ΤΠεΡΙς Ῥτορε 

σάες Ριπάασϊ: παπα 1δ1, αμα εἴης εΓαξ Ρίτα», αάες Ἡθδετε γο]υῖε, νε: ἵα Ότο- 

1εροτα. ἀῑδταω).Α αιήδας, πέπιρε ὰ Τπερααίς γτριηῖδυς, γε] ὰ ΕΠοδυς Ρίη-- 

ἁατὶ Ῥτοτοπιθείνα ὃς Ειπιεεῖ, γεί ὁ πγπιρ]ᾳή», Οπαπάο, πεπαρε ποδᾶα εἴῃς παγ- 

Βειία αρεύαπευτ. Ἠος απἴεπι. ΤΠεραπῖς γίάετας ρεευµστε, ΊΝαπι οΗοαιῖ 

τῷ ἂς Β Ώεα ἀϊσαπεατ, ἄχας ἀῑιετία,νε εκ ΙΝατα].Οοπαίε.ΜγτΏ, εοπαρετῖες,τε-- 

ἔετε 9ελο]. εκ Αεἰβοάσπιο, απ Εαέχυπα αε νε Ἐπεδίς Ἐλεαπι «οἰαεείηε : αἲς 

επἰπα 1ΐε, Οἶγπιρίεμπι απεπάαπα Εδίείπεπα Ρίαάατί ἁπειρα]όπι, εὖπα ἵππιοῃ- - 

τειωννδί {ε{Ε εχετεεὈαϊ εἀπεράο» {εεείπβεε , Ετερίευπι ταᾶσΏἅσα, Ἰρπέπασαε: 

ἀείαδεπεεσα απἰπιαἀπετεῖς, Ἰάέπιαμςε Ῥϊπάατυπα επίή[ε» ὃς πιαιτίς Όεοτωπε. 

Έμεας Απιμἱόεβσυπα ρεάϊρας 1πεεάεπ5 οὐίεγια{ τε, νηάε ἑαδαπα Ἡτ νι Έμεα- 

ἕσῬαπος ααπιµ]αεῃτα Ῥτορε μας αἆες βαιμετῖε: επι εἶπες αἱισποι οτασμία: 

Ῥμαδ! {ο{είτατυτα πι ή εείς, αμα τε[ροπάϊςτααετῖ Ώεοτηπχ ἐκαπυεπόηαι εῆε εεπι- 

Ρίυπι Οποά τείροπίατα εὖπι δεοερί ες Ῥϊπάρτι, εἶηες ρασίτες εἨσα ἀρίο ταετα: 
ςοπάεσπαςῖ,Ώεατα {αετῖς ποποτατήπας, 

(ομὸ Πα). Νοη εὖσα Ῥαπε Έμεαπῃ» {εἆ Ῥαπεπι ὃτ Έβεδτο ὃὶ ρηε]ῖῖς σε-- 
Ἱεὔτατί εαπῖε. Νάπα Έμεα Ῥαμ εται αΠε[ος, νε 1ρίε Ῥ]πόατυς,απεποτε 9εμο]. 

ο ὃν τοῖς κεχωεισρδνοις Ἡ. παρδύνων ἁῑσῖε ὦ Παν Αρχασία, µεδέων. µαζὸς µεγλει ὁπαδὲ 

σεμλῶν Καρέτων μέλημα τερπνόν. Ψεἶ ραπεπα αΠιπαρβε , ἁπδά-ρτορε ᾗ]ας οράες {{- 

πιμ]αεμέηπα Ἀοδετεε:ινεί ααδά 1ἱενεροίε πιοπίαπης Ὥεις, ουπα ΠποΏίαπα Ὄεα- 

γετίατεεατ.Ῥοξεα αηεεπι ποβτο {ο υμίαητατ ρτορϊείαπι βΗΠε Έπεαπι. ὃς Ῥεπα: 

Σα]τταβε αἆ εαιταίαάτα εἴης πιοά]ο5. 
μέλπονπ Ώ)ο{.Ρ{Ο µέλσκστ, δε σεµια» ΡΤΟ σεμνίω. ο. 

εἰ δὲ λόρργ. Ἱταπατ αἆ αἶτεταπι Ῥεοροβίοπίς Ρατέεπὰ «οπ/οἱσεοσίασα. Ἴνατι 

εὖπι πειπο τερεῖσ] Ρο[ῃε αμί ΠΗιετοπίς ππορηπι «τες » επία {ο]ατυτ τοπ 

. 



άν π- «« 

απ ΡΙν Ὁ ας 
τυπα Πήσιαποτασι παξώσᾶ, απδταπῃ εα ε[ εοπάϊῆο, νε ἆπο ιδία Ῥομπαι νππκα 
εοπαίτεπευς. α.ἆ. εδ Φωύασαι σιωιέγαι πω Ἡ λόγων ὀρδίω κορυφίῶ, γηώσκει, µαθαῤων 
τὰ Ὁ παλαιῶο ὅτ παρὰ ἓν ἄγιδογ χαχὰ «ο ἀπογέμεση οἱ Θα. Ῥοττο Ώῖς βροβτορβε 

εβ σά Ηιετοπεπ]» 
κδρυφα). Ὦ) ΘΓ.ΡΤΟ κορυθᾖὰ). Ρε πορυφἰὼ λόγων Ἰητε [1 ρ]ξ πέν κορυφαίκελόρρᾳςἩ. 6, 

Φήμες {ΕΥΡΟΠΕΣ: ἱπεςίήρο {επτεπείᾳ».δτ ἁῑξτα αὐα ἀοξεειπᾶ αἵπσπαπι ὃς ρτὰ-- 

εερῖα εοπΏΠΕΠΙ, Ετεπίσι εα ε[ {επεεπείασαπα ἀῑσιίτας,νείω οτατίοπε γε]ατί 

αήσίωσι αεί πιοπΏς ΑΡΡᾶΙΕΦΠΕ. Α]ὰ κορυφὴ οἳ λόγε εσροπίες ογαε]οπὴ 

{παπα Ο' εαρηέ-σιωέων Τοπ. ὃς Ώος.ρτο σωωίέναι. ὀρθα) Ώ)ος ρτο ἐρδίὸ, 

ὁπίσα. 3.Ρεττ. νειοὶ ὀπίσαμαι, γεὶ ρετ αΡοςοΡεΏ ΡΙΟ ὀπίατα. γεὶ Ώογ. ρεο 

Ατεΐςο ὁπίςη. απο βταῦ Ιοηῖςο ὁήίσιαι ΠηΡ]ατο -σ. ὃς Εαδτα εταί ὀπίςη Ὁ οτί- 

«οὐ εοἰ[ίτασ-ε, {αδ{οήρτυπι, Α. θοΠο]. ἐπκα εχροπί(µς λς Φώασαι, Ἐϊ εετεὸ ὁπε- 

«θαμαι Ἱτεαπεητος εἴξ ἵα Όία ρίο δώμα Ἐχεπιρ]α 11, οσίςῖς Ἠαδες, 

ὅδα σοτέων. Τπτε]Πρίεγετετες απί ἆς τετίπα Πππαπασαι εοπάϊιίοπε {εΗρ- 

{εταπε σποππο]ορία». Ἐξ ρωτάς 5εἶιο], ροξταπι αά Ἱ]μά Ἡοπιετίουα αἷ]α- 

πῇς, Ὁ - - : 
«ΔοΙϱ) γαρ τε πῖθοι κατακείὄται ὃν Διός ἔδει 

Δώρων ὧκ Φίδωσ» κακῶν» ἕτορος τε ἐάων. 

ψιὸς συα πεσει Εταίπιήῃ Οἱ πας 1Π γετρα; 

ΟΦΗ] ε[ αὖ οπιηῖ ῥαγεε δεάεμη. 
υωδυο Ῥοξτίςμπα εοπιροΏειπι, Ώο [μι], δ1η1. : 

τὸ μὴν ὦ, Ἠος εβ οἱ ϱᾶρ ουῷ ἄφρογες τὰ καχὼ κεσμῖως έ θἐρέση » ἀλλ ο σιωε-
 

ποὶ Φέρει» τὸ χαλὰ πεειβάλλοντε ἔζω, Ὥος 1ρίαπα πιοπες ΤΏεοραίς 18 - 

Πας, ν 

«Οὐδες τοι ποτ 65) πογόλβιος" ἀλλ᾽ ὁ μᾶρ εῶλὸς 
Τολμα Έχευ τὸ ΚΑΚΟΥ 3) ὃν ὀπίδηλος ὅμως. 

Δειλὸς ο ὅτε χρχοῖσυ ὁπίπαταιουτ ογάδώσι 
| Θυμὸ ἔχων ψάμευ. 

τὰ κμλὰ ζέψαρτε ἔξω. Φεποβαβες ἵπ Ἠΐ5 πιειαρΏοσαπι αρποίας Ππαρίασα 

ὁ γείίδις, αυξ {4 πιαου]ατα {πε Ποπεβὸ σεβαιὶ ὰ ἀοπάπής ποπ ροὔ μπε. 

1ἀεόαμε πιαςυ]αία Ραστε Ίπέις οεευ]έατα » Ἡοπεβααι εκετα οὈιεσεάπΕ» ντὰ 

Ρτατετειπεῖδας 1αμάετυ.οῖς Μεγ» ὧν Οαἱΐο Τ.ςἴ απ» αἁ Ἑιοταξςσεοπ- 

Ἠἶμαι {6 εοΏέοτε κοπιίως µάλα ἑοματσμᾶνος, α) τπιορέψας τὸ πιβώγιον » ὣς ἐπὶ σὺ κανά 

ρωτέρε Ὕνοτο ἡ αλαβελή. Αεπόδης Ῥοτει εταπῇαείοπετα νετ αὉ αἀϊβεῆ» απο- 

σαπι ρα οσίοσςς Ρατεες εσιτᾶ ρβἵεΠΤ» ἁθξοτταῖοτος 9ὗ οσεμ]ῖς τεπιομεΠἔΗς» 

ρὶς Αεπεας αριἀ γρ]. : ς 

πο ζμγῷ ΗΗσεπέ]ζης ὀσεγ 
ρημ απ μα. γάρ ἀθΙΟΥΕΙΕ, 



᾽ 

πιράφεαας, 

Ὥτσοά απτεπι αά τε αἰεῖπεε, 

ο παπα σαπι ερἰεπῖο αβλισετῖς, 

αἷία ταπιεπ ζαἰιοίχατε {αδίεσα - 

τῖς, συατεπας ἀῑπίπο ππωπεσο 

τες ες, { απἰ(α παπι Βοπρ ση 

αἨπς, Ροραΐοσαπι ἀπτος ξα:- 

Ἡκ, απο πον {αἩσίος αἶτες. 

Οπὸδά 4 ἴας -Εαίίατας 

αποσδὶ ἀπεοτεπηῖο Γεπαρετε- 

ἕας ο αμα πσασα, ὑπαἰμ ε- 

σύπι απαατά σῖς ρτα {απ Ὡς - 

σοί «οπεῖσίε τοσα απο γα 1η- 

οξεπία πιετατα εοπΏΏφετε,ε- 

χοπιρΏ στατῖα Ῥεἶεο βαςὶ ᾱ- 

11ο ἃζ ἀῑαῖαο Οαάπιο. Απ ο ]- 

ἀοτίπας ἔσπιλ εξ ἡἱος οσιπἅ 

Ἱπποσιαὔσαν θε {αλοβι- 

τηος ταπαπἁοφαἰάετι Ῥε]εας 

ἵῃ πποητε Ῥεϊοαρσά «ἨΙχο- 

τοπ, πααήρας Ὀςὰ Εατιάτοῖ 

: ἀδετεῖ,ας ρτοπάε Ῥομα εοαί- 

να ἁσατῖς Τ Πεεῖη ἐπείγταιη ᾱ- 

Ίαπι: ὃξ Οαάπιας Τηεβῖδ,αας 

{εριεπι Ροττίς {ππτ ποδίῖες, 

Ἑοτιποίαπι Ἑστπιοβῖαπι ΥΧο- 

τεπνἆκ τε: νοἳ Μα(αταπι αΏτεᾶ 

σεάϊπαῖοσ]α παδεπεῖαπι {ὸ πας” 

Έπιος «βητᾶς αὐάϊπεταξ. 

ν 

ΡΥΤΗΙΟΠΗ  Ο5ΡΕ 

πο β πώ ἔσωδ. κῶλ. 1ὲ. 

ας “5 3 , τσ 

τν Ὁ μοῖς ἐνδοιμσία πε 

σα. -- 
΄ αβο ’ 4 

λαλέτο» ηάρ σοι σύξαγ]οΥ δε” 
χεται» ; 

3Γ Ῥ ΄ .ε , 

ει τν ἀ)πρωπωγ»ο ϱ093 
΄ Σλ κ. 

ποτειος. αι σἳ ἄσραλὴς 

5 ΄ "5 σν, 

ὃν ἑλόετ ντ Αἰαάδα πας 

ΤΗηλεις : 
3) 3 9 μι 

ετε παρ ανποεῷ 
΄ ΄ 

Κάδμῳ. λέρρητα 

τῶν 
α ιά 8 

ὀλβον ὑῶῥτατος 0) 
υ] 

. ΄ 

ον ο οἳ- τεκαι λξυσαμπυχων 
»ϱ. ο 3 

μελπομώναν ο οξε 
ον 5ε ΄ 

Μοισω» }) 9 ἐλαπύλοιε 

γε μα βε;- 

ση ΄ ο ο 

τον Θήβαις, οποῦ -Άθ- κ 
μοίαν γάμο βοωπι’ 

ὃ Ὁ Νηρέας ἓν- 

«βέλε Θέπν παῖδα χλυ- 
΄- 

ποδ. 

ΕΠ, - 313 

μετόφέαση.. 

τε τετὸ {ο [εμο- 

τα [261έ47. Κεᾶο- 

γης επι ΛΡδΡΗΙΟΤΗΠΑ 

«εσεπε τε 4ΣΗΕΣΗ 5 β 

σμεῦα ἐν ῥοσιύδμμα- 

ση 12474: εᾗ ϱΏ ή: 

ἠποβεπ/α 162 Ποῦ 0Η- 

6 5 3Ἠέέ Αρα 

εί ο Πέπε ἀπί1Φ 

ομήμο. ΡΙ(ΗΣΗΥ {- 

μη 4] Πογαζμμα {ὲ- 

Ρεντη [α)1οίΓασεηη ῥ- 

ρε. ὁ Μάο αη- 

γεῦ γε] ΓεάβέΓα»» 

εποηέες 9 11016 «ὃν 

η (2βεεπερο: 145 βαδεη- 

εἰδ αΗ{ΗΠΕΤΗΗΕ Τβέ-. 

ή » θαπάο Οοἀπιις 

Ἡαγποηία1η ΥΧΟΤΕΤΙ ἆμ- 

κ ζομή ο [βρεείο- 
11 

πο - τε ΗΓΕΤΗ Ῥε]εις Κετρ εαηβο ναἰεη» 

σὺ 1δεείπ ᾖήδαη Υπ}έαπο» 

τν ὃ μᾶρ. Α ἀρπίεατε τρία ἨΙετοπέπα ο
ἆ ραΠεηεῖίασι Ποιιαίασ»α.ἆ. σοὶ 

.. ο ω ενα 5 , ο ο. 5 5 ΄ 5 ο ρον 2/ 

σὰν κιν καὶ τὴ ουδεεμοας 9164 ὠκολεδε, καθ ὅδουν ἡ μεθάλη ἐυτυχία οξα σε περ 

πι ὤλλο; ἐνδαίωσνα βασιλέα λαῶν ῥ2ρύμδμο. 

Οἶγπιρ. 

Ώς τοες λαγέτις σὶὰε Ώτορᾶ. 4.1-. - 

η : : : 

αἲδν δι ἄσραλης. Ἠος εἰ βιῳ αἲ ἀπαι
σῳ ἐωεήσαστο μήτε αὸ Αιακς σὺς ὁ Πνλβες. 

» 5 ο. ο ΄ 5 Ξ 
ε ο 

κατ ἰσόδες θῶς ὁ Κάδμος, χάτοι αἱθρώπων ἐναυκμογένατοι ολυέςς λέλρ/7. ΑΡΙΕ- 

Ποπεήμαιοσυπα Πετουπι,αιή Ώεσμε πιαρ 

Ίνευς Ἐῄείοπεπα » πε πήταπι 1Ρᾷ γἰάεαευς, ῇ απῖδιις 

{αι ασ, 

Αιαχίδα.Ὁ ος.ρτοΑιακίΦγ.ΡΩΙΚΟΠΥΠΙ 

Ῥεζαροεορεπ Ρεο παρα”,ὄλβον κεβότατογ. Ἆος εἲῖ ὑμσέω {ευ µεγείω ἓν 

εριιειο χθυσάμπυέ αᾗ1δ1 ἀῑκίωοας. μαλπομλρα) 
δισώ Ὦ)ος. Ρτο μέΛΣ4 

ὄρει. πἰσῖσυτ Πολίῳ. αγιάε αιήπεαπα Ὀεπα.άνπορ. 2. 

εὔβαπύλοι-. ος ερι τετοια ΤβΒεδατασι ΠαΡεξ Έξοπιεζ.[1.6ι-Θη 

ας 1πᾶσωσι ἃ {ερτετα Ῥοσεατυσα ΏΙΠῃΕΤΟ, 

Ιοᾷ ποπιξ,αῖα Ῥείεις Αεαςὶ 
ἕα 

πὶς σαἱαιαίταίδας Πεν ξωέτε» εοπ{ο- 

{ρίε εἴἶαπι απαῖῖς τει- 

τς Π[ης.σαρ 

διιρίαν. 
ωλνῶν μεσῶν. ση 

(βηε ἔσος εφ]απύλοιο: 

Ἑςσ 
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ὁπίθ Αρμοίν. Ῥτππὸ (αἀπή ξα]ιαῖτας αὐδά Ἠαταιοπίσπι Ματίς δε Ὑεποιῖς: 
Β[ίαπι νκοτεπι ἀπχεσῖε, ὃς παρΏᾶς εε]εῦτατίε ΤΠεβίς αἷας Μια {πο εαπευ 
«ἁἴσπατα Επεταπε. με, Ὀοτ. ὃς πεσ]εξχό αισπιεηκο΄ Ρτο ἔγιμε.. βοώπῳ.νος εἰ 
μµαλόφδυλµον βοῶν οἵκίω. δε {γπεςλοε]λοῦ καλίω: αωία Ρτοθάπτης πιᾶσαί οευ]ϊ ν 
συυ]εηίΌιας αἆ {ΟΣΠΑΠΗ, : θο 

ὁδ. Ῥτίπια Ῥε]εῖ ἔοε]ἱείτας απὸά Τπεβα Εμαπι Κετεῖ ππατίαῖ εἰ γχοτεπα ἆιι- 
χετῖς, ὃτ 1Ώ πιοηῖε Ῥε[ιο αρυά Οβίτοβεπι παρᾶας εε]εῦταβέεπα Μιίᾳ {πο ς81-- 

ει ἁιρηαια {πεπῖπε, Νετευπι αμτεπα γοσαξ εὔβελον αδά γαῖες ὃς Εατίάϊςυς. εὗτα. 

εήες, απ]ἁ {86ἵο ορια» ἔοτετ, τεδτὲ οοπ/η]ετες. 

΄ 

παρόφροι. 

Θπαπάοαπίάεπη εἶαπι Ὀἡ 
ντηπίαυς πυρερταπι ερα]ῖς 
ἀπτετέσεταπτ : ἵπ απ]δης (αἆ- 
σηᾶς ὃς Ρε]ενς 5ατασπή Ρτο]εσα 
τεσίατα 1η απτεῖς {εάι δις 
πιεηί αςεςππιῬεηῖεπι τιἆε- 
τυης, ἃ αὖ οπιπῖδης ἆοτα 
αεεερεσυπτ εΡε]ευςὰ Ἡερτα- 
πο εαυος,ὰΥ πἱς2πο ϱἱαάίυτης 
πάπα {ροπία Παππεητί ἔτα- 
Έαπαὰ Έετετε, ἵσσοτη ἃ Ἠήετ- 
επτῖο, πιοπῖίε, Ρερ]Ώπη, ὃς τἷ- 
δίας ὰ Ρα]]αάς, απτεῦση πιοπῖ- 
1ε ἀγεπετε, αὔφυεαδ α[]ς 
Ὀής. Ἠος 4πτεπι Ρερεβςῖο 
παρεῖαταπι. αεεερῖο ἃ Τοσε 

ρήση δες Ἡδεταςῖ {αοουΐδας 

απίππστη ετεχεταπε. Ἴναση Ῥε- 

Ίεοτεπτατα ραάιοίτία ὃ Ότε- 

εἰνεῖάς {1ἱςὸ αεεπέατο, δςίπ 

Ῥε]ϊο πποπτε ἔείς εχροᾶτο, 
Ῥετ Υυἱοααστῃ παιαατ ρ]αάνατα 

: ο αὐ Ἡς επετετωσεὔνπι- 

οὐ Βνίπου Ἡς {οἶστασ,δς ἀερεῖ] 
Γ 

ἀἰβιεαίτατες η απετεπᾶα Ἐπσορα {ρρεταϊας, Ἡ 

εεπιροτς, οἵαπες ΕΠΑ Ββατοτη εδὶ 

.. 

«ΡοΦὴ 6. Κώλ, Ώγο 

κ Θε ὁλίσαντο πιρ ἆμ- 

Φοτέεεις 

ἃ) Κεόε σώδαι βασλίάι ἴ- 
εἷον 3 

“ - υ 

χευσέαις ὢ ἔδεαις εδά τε 
Φεξαντο, Διὸς Ὁ σεν 

ὃν Φεστέρω) µεταµει- 

ἡαμῥιοι κα µάτων, 
ἔσοισαν (ρθει) καρδίαν. 

ὁ οἳ αὖτε χξόνῳ 2 

ἂν μᾶρ ὀξείαισι φύγα- 

ῥερ Ερήμωσαω σάδαι 
ἐυφεροννα, μέρες 

αἱ 
ον ος ασ 7 κ 
ες ατᾶρ λένχωλειῳ πε 2 

στιτηρ ᾽ 
3. 5 , ε σ, ’ 

ἤλυδο Ἐς λέχος ἱμορπο Θνω- 

δες 

- μετόφρασιεν- 

Θμηεσίαπε Ρή ερ 

αχ [η αρμά γίτο[- 
ἦπε, ϐ' δασΥΠἱ ῥῇἱος 

Τεσες νιάετηπέ Ῥε]ει. 

ὃς Οαἀπιας ΖΗγε 1η {ε-- 
ἁῑδη » ήομαά, πΗΡεία- 
Πα αεζεβεγαηγαὈ. Ημς., 
Ἰομῦ ἀεπίοπε ῥεπεβείό: 
ες Αγοτίόη ΓζηΙΜΗ- 
11 αγήηπή » [ἐαέμε- 
«πε εγεζμπῃ γ. δε- 
7αγβΙΗ ῥτοεεάεησε Σεπ 

ΡοτοΗπε ή επη σαά-- 
πωυπα ρα ἔΤέςβετ στα: 
μὶᾳ ωΥΣΗπία ῥημά 
7Η ᾖασιείς {ο72ε: δ΄ 
εμάνάα ὑγαεθής δεΊΠε-- 
ε Ιηρέγ ΡάΣΕΥ΄ ΤεΠΙΣ᾽ 
1 ο δ11ρ αΙηαδ1/6. 

ἀτο Αεαβο Σ Βετῖάϊς εοπήασ]ο ἀεεοταπίτ. Έτ «λάππο, Ροῖς 
ατπηοπῖατῃ εοἰ[οαιῆτ. 5εά Ώπηως αΠἱοροίεα: 

απηίτατες Ιστία Ρτίπαταητ,οπππι 1πο ὅς Άραας Εατοσε΄ 

Ρετεῖτααἵτετα ΡεΏ τη σππι,αἶτετα Μεἱςεστον Ἰη/αμήξ ὃς 5επηε]ε Εοτπιοία α1ὃμε εστηρτεβα. 

ο, ὃς Εοἰπλίπε εχασξα. 

: ος ς προς δρα . πα εαδες αα 

 Θιῶ, δεευπάᾶ ἔο]ιεῖτας., αιδὰ νττίαίσμε πυρτής πεειηοήπε ΡΕ ο 14 1” 

αυε ερυία 

αεσε[ι{ε ΡετΙρζῦΣ. 

Κεόν σώό ών. 
Ἠττια αμος πωήμ5 

Ἰπτε]]ίσε Τομ: 

{Περί Ὅ ο», αὖο» Ῥε]ονε 

ας 

βητ, ἵΝαπι αἆ Οεόπα πηρείας Ὀ1/οσαμες ἁῑεμπέας τε]ότο εσ]ο 

αἀμεηταἴτε., Ἐξ αἆ Ῥεϊεϊιαιριας ὉΙ εὐπα πρεπε δες πρ ρης ὃὲ τεπαρείταξς΄ 

επι, Ἱπερτυρωπα, Ῥλάτοπεπη. αωἰπείαπι τεµ-- 

6; Οπάπαως αεςυπιδεπτεςπασηία σι 

άλορα 



Αμ. 

. ΡόΥτΕιο ας ὉΡΕ ΕΤ, 3ἳς λ . 

Ἀεππε αὐτεῖς, 1. εκἰπιὴς τω {εάϊδις» απαίες εοπιςπίεῦαπε Ὀή5. ἱάς 04.4. ο ος 

ἵεπι. Ερ. 2. « τας 

ἀδιάτε, θυπαῖε απς σοεετα(σβαπα αι 
αῇδϊ εκρο(αἱπνας) Ῥες ἀκυρρλογίαν ρτο 

ἆλδεα. Ῥετ παρα» 2υἴεπι (αἀπιί Ῥή ἆο
πα {ροπία ἀθάρταπτ » (τες ἄαππεπεί 

έτσι, Μείουτιας Ίγτασο» Ῥα]ΐας πιοὈ{ε μυ ὃσ εἶοίας., Ἑ]εάττα 
: - 

ἔπετα πιασᾶς πααετῖς ὃτ ογπιραἴα, ὃς ευπαρα
παρία απᾶδς πυρεής Αροΐίο εππις]- : 

επατα ἑοἰαῖτ, Μας δίας Ππβαταης, Ῥήά
σπετε[σαά τηπ]εα ἆσηΏα ἀεάεταπε: Νε- 

ης αμτοπα πιοπί]ε οπτευπι ἀάίε, 
ααθά Ροβοα Ῥοΐγπίςςς Πιεεείποπε 

σεπετῖς 

Ρο[μάεπς Επρηγία ἀοάϊεινε Απιρβίατ
αο ρτοξεξξίοπεαι αἆ Ῥεμαπι 'Ττοίσπισα 

Ρετ(ιαάετες.Ροττὸ ἵπ Ῥε]εϊ πυρεής 
Ἱπερεσαης 5 6µο5 ἆοπο ἀεάΐς, Ὑμἷσα- : 

Ώμς οἱαάνατα,αἰή αἩνά. ος εν ες 

Διὸς ὃ χάρυγ. Γεταα βε[οῖτας,ααδά 
Τους θεπεβςῖο ρήση θα» πας Προαεί ᾱ- 

Φάσαυπα ετεσετΙαῖ» α-ἀ.διδε Ὢ διόόγτος 
ο σερτέρων πόγων µεταβαλογτες» ἑνθυμίαι ᾱ- 

πέλαυσα», Εος αμεσα ΙΠαπετε 
ταῖς ροξτο, Ποπεπιντηαίας Π

ποσάσι εὐταπα {ηίςς- 

ρίσε,δε ἰαροσίρης απο5 απιῦο εχ
απε]αεαπε αΏτε πρτίαδ» {ρίος Ἠδεταβε, Ναπι 

(Οαάπιης ἁραίτε ΑΡεποτε αἆ απατεπά
ᾶαι Έυτορβαα πι σαρ,νασίας Ρεταρτᾶς

 τς- 

Φίοπες, παπ]ζα πια]α ρετειΠς.Ἑς Ίπ
δας 1 ΡοςΠο8ι ΠΟΒ τεάίτε αμα {οζοτεπιτε- 

«ἆἁπςετετνεα πος τερειτα, οςαευῇϊ πιοβῖτα τρεια Τ]ο
ῦαπαπα εαιτα ατα]ε {οἶππι 

εοπάϊάιτ.Ῥο8εα Ἱαρίτοτ Ηἡ οἳ πεα
ῖτας ἀβαομίτατες ο ὖμθ5 Ππρεταπεταῦ, Πατππο- 

πίατη οοἱ]οσαιήε. Ῥε]εις απζετα 
48 Ἱπερμάϊσα Οτετ]ιείάς ΕαΙο θεεμ/αεῦς δε αἳ . 

Άεαβο εἶης νίτο ἵη γετεῖςε ῬεἩή πιοπΏ νἰπέχυς, Εετίαυε εκροβεας Πε. θεά α- 

τμ Ἰπποσσπεῖα πίεσε» Ἱαρίεετ σἱαά(ισα εἲ πάβερει Υπἱςαπα
σ, απο Είελὰξε- 

τἷς εαετστητ.Ώεϊπάς εαρεῖς γἱπεα ή5
 1π ντβεπα ραµεῖς εοαήταπᾶ ρα» γεηίε; δε ἂε- 

νεί]ατο Αεαβο Ἱπιρεήαπα οεεήραιή
ς : Ροβεα Τμετίάεπι νσοτεπι ἀμσίτ., 

Ὁν η’ αδτε, Ηος οξξ πάλιν ο ἓὲ ὑπέες,ὢ ϱξ ταύτα » 3 μἳρκάδμον αἱ ῥ ὃς Ἀόχαβες ἐω- 

Φρεσιώης ἔρμμον Εποίησαν ταῖς ὀξείαις συμφο
ρῶς Ἀπολλύμλραι.Ρτοῦατ αὐτεπα ΥΤ αὐ να πι : ; 

Ἕοπηπα ἆπο πια]α Ποπαϊπίθας εείᾶπα ροε]ιοἰβπὶς αςσἶά σης. λἶαπι Ἡβεταξος ρτῖό 

οσἵδης Ιαδοσίδας Ρεἶειω ὃς Οσἀπιαπιδεπεβεῖο 19πἱ5 «ΟΚ ετεσί{{ε ἀῑκίς, ατα 

φοτὸ αἱήςροβεα εαἱαπαϊεατ ος ἵπιρΗζαξος οβξα]ε. Ρήπιάπα αμάσπι ἆε (
2 ἆ πι] 

ατηπαπὶς αρῖτε » σας οὗ ετἰαπι βπαταπα εαἱαπή
ταίες ΠιΗαυ1ε. Γποπῖς ὃς Αραῦες 

Ίνα Βαετιατ αιδά ἵπ Εαζογεπι νοτίᾷ {ππῖ» νε Ασαιε Ῥεπσιςα Βμαπαν ἴπο Μεϊι- 

δειτε Ἰοπίατῖες ἆε αιίδιις Οἶψπιρ. Οἆ. 2.8
5.2. Φεπιεῖε ὰ Τοιε εοπυρτείία δζ 

Εω]παῖπε 16χα ΠΠΕ, 3 : 

ἐρήμωσαν.Ἠος εἲξ ἔρημον ἐποίησο», Ῥτο ἀθε[λοντο,ἑεέρησω. Ο
Ι. εί ἐυφθοσιύας Ρίο ἓν- 

φροσωώης. Θυώνα Ώοτ.Ρτο Θυώμῆος ο Σε
μέλ» Πε ἀῑξτα ὅτι θύει αὶ ὠβεσα κε τὸν χορές: 

(ηδά η εδογ/αγοτε βερεγεϊσα-Ίευ δε οὔαδες Ῥαςεἶιο,δειαγτί θύσιλα ἀϊσδεατ. ν εἰ
 

Φετεπάυπη ΕΙΥΠΙοΏ ὅπὸ βθυνλης. Ἑδηάεαι Ώΐοπεα αβρεῖίας Εωήρίά.νε τεξεις 

ςεἶο], ἵῃ Εΐςοκ ΑΠΗΡΟΠΕ. ὦ παὰ Αίώνης 
ὃς ἔλις μέγας Διόυσε. 

ςεὰ α]ῆ ΤΗγοπεη ἁϊμετ[ατη ἃ δεπτε]ε βιοϊαπερπἰπιίσηαι Ῥασ
σδί πα επ]οοπασε ος 

Ἔος Ραμγαῄᾖά!ς γεσία οβεπάϊε 5εµο]. 

Καὶ ῥ,. ὁ δρ ὁν κόλποῖο ἐ2οθῷ 3δρε ποοσὶ Θυ
ώνηε. ο πό σατος 

Τπτονρς.ΑΡρο[οα. Αεσοπ.τ.Θυώνίω χαλδσ τω Σθμέλίω, πε
 ή ΔΙΣ κο αν πυ 

παροισήγαρεν ἠωρλὁβιαζοβίἾω. 
ον 

αν : 
Βτ ὃ 
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φο εβείαε ο 1πῖες ΠΠΑΡΠΟΣ Ώο ἀεριίπαας : {εὰ επαα νεήσμε. αιοάετατὸ {ς 

σετας. Φεευπάα υὲ αμα παᾶλυς εβ {αΠείτατεπι ρτο υἰπϊ εοἶρε δε ἔουεαῖ. 

Ἠωίας {εευπάς {εμτεητίς 

ῇ) τω ἐμαυσὸ διώαμο θέραπεύῶν.
 

Πὶς εξ {εη{μς. τω ὃ µε αριέχουσαν τόχζω οσω τὸ Φιαφοίς, 

µαχανα). Ὦ ΟΕ .ρτΟ μηχαρὶὼ. Ἐκροπῖς 96ο]. 
φνώμίων[εὰ νἱάστιτ {επέη» ροΐοε, 

το ντ εχροπαπιυ5 σωραμη. σα 

εἰ δὲ µο, Τοτάα γίτεας ναι ξοττυπαί » ντ α ἄτ ἁῑπες. 6ἵδα ντος ἄο- 

ἃος Ιβεταίεπι {5 Ρτάῦεας » 4 

απατης. ςςά Ἆος {α {πα Ρεείοιᾶ Εαοῖε, οὐ]ίσαὲ Ηίετοπεαι Ηβεταεαεῖς ετ- 

ιο] 

ποταπι εαταἠπῖρις Ἰαμάεαι ατειπᾶπα εοπίς- 

σα {6 Ἰαιάνπι {ρβυς ΡΓΞΕΟΠΕΙΗ » αἱόίαπε Ρροξτᾶ» εοπιπιοπείααίεπς: αὐ σπα 

» 
ς μα ο 3, Δ ν 3 ΄ ο σ ε 9 ε ο τς 

ἀῑσῖε, ἐ1) δέ µοι ὁ Θεὸς πλἝτον αἲθην παρόοηἔλίζω ὀδξαν ὑγηλοτάτόω ἑνρεῦ, Ὢ 56 

ὃ' µετέπετα λεόογ.ν]άς Ρ 

Νέρορα καὶ Ἐκεπαρὶ 
αταρΏταβη, 
1 οβεπάϊς «Ώς Ροξτατιπι ρεϊπείραπα νίτοσακα Ί1αιι- 

ας Ρετίεααί » Υτ {ᾗ΄ Ἰαιμάϊ απιατοτ {εξ Ἠιετοα ΡΠΠΕΕΡΣ τερις σείεῖς εἷᾱ- 

τής» ἆς {5 ορίθης ὑπιρετάαε Ροξις. Ἠείτοτ!ς δὲ φατρεάοβίς αρμά Ἠο- 

πποτασι Πε ππεβεῖο. Της αὐορώπων Φάτε εἲ βΙραπάϊεπάππι ἔχει. νε Ώσε Πτ 

΄ 
΄ 

εἰκολευδία. Νέρορα καὶ ΛΟΚΟΥ 

τι α 4 

νῶν , απ σοροὶ τέκπογες Ἡς 

γοςαξ ο αμία ποπαςη. Α:τι Πας 

λαδεμό». 

’ ΄ 3 ΄ 3” 5 Ε ΄ ιν 

Σαρπήθονα φάτς ανεώπων 2 ἔχη ἴξ ἔπεων κελαόε- 

ὠσας, Ῥοιτὸ τέκτογες σφοὶ {πητ, ο πετά) : 4:ο5 {ς 

ει Ροξβ». κέλαδενὸς Ατομα ἀῑα]εξτο Ρτο κξ- 

΄ 
Ν ο . Ζ 

Φιωσκορδύα. ος εΏ κ «ὐ οθετὶ πῶς ὀπιδόέοις ἀοιδοςς νῶσκουδοὴ δίωεκῆς πρ 

{ 

Ἓθρει, ὀλέρι ὃ ἑάφλου τοιαύταρ ἀθιδὰς ποιέιδαι. Ἡ πτωτεαι αυίεπα Ῥεπεβείο Ροξεῖ- 

ζστασι δὲ ή εοτίεοσησα πιοπµσαεπτοζατη ροβ Είπε νῖπετε Άαῦες εἴἶαπα 

ϱ1ὺ βπεπι ρηίσιᾶ Ῥγοήοταπη. 

κ σαὔεις ὃ. ὮὉϊβηίτας Ῥοξείεες ϱο εοπαπηεπάαξισ» απδά
 ραυοὶ σπε αά ἵπ εξ 

οκεεἰἰααε.ηπιήσααε 6οἵμπα ]αμάες ποὮ ἅῑα γΊπετε» αἲὰ επεείΊεπεεια 
ροξζασα 

-αιαςί ΠΟο8 Πας βαυϊάετα πιεάοειῖδις
 εΠεροξεῖς,πος ή, πος Ποπήίπες, ΠΟΒ8 

εομσείδέτε οο]ππαπς 
» ΥΕ «38 

{.μπεεοῖάπι εΠαία αμον ρεεία. 
ἴς Ἠοτοῦας: αποταπι βαυϊάεπα εαιπαίπα οςίοἷε- 

ετππς» ἰαιάες.εοπιπαοσίωβ{άς. 



παπά 39 ας αάι 3 κ αδας ἱ 

οσα 
22ος ροκ ος νου τ 

ο ως κ 
ΑΡΚΕΣΙΔΑΩ ΚΥΡΗΝΑΙΟ» ΑΕΟΕΞΠΑΟ ΟΥΕΕΝΑΕΟΣ. 

αλματ. οἵστα γὶἁοηίραι 
Δάεριο. 

ΕΙΔΟΣ δ, ΟΡΕ ΙΤ. 
ζ-- 

ΑΕβςΟσὗΤΜΕΝΤΥ.Μ. 

Αλοβίω (Ὕγεπες ΄τερετι αὖ Ότζε «τεπε  ὃ ιαἰσγᾷ- 
ως. ὁ Ίβετα Ίπμία αά Μπι «.ΗΠΡοΡάΜΙΑ αρρμ[εταμε, 

ωπάε «4γεεβ]αἰ ΡγοβεβΙΠΟΤΗΤΗ ογέσο. 6) α Ργβίσω Ὁὲ- 

ἑζογ]α Ιαάᾳ1. ΠὨΏεηίφμε βχο Γεππορβί]ο, φμὲ εχ Φγδε οὗ [β-- 

ο/είοπεο 4 ψαμάσηρ Ρε [πεαβ. {ηεγεεό1{ πε αι βίογεσΕ 

1 ἐδίοηεηη ο «με ΓΣ.. 

΄ 3 

Όροστει ὃ Μυία νι Ῥο- 
ἀιετπο τε τε ἄ8ας αρπἆ 
Ατεεβΐασαι , νε γταπα {]- 
ση τῖ δή εατησα, δὲ εαυ]ς 
ρβσπϊ ΈΟὗτεπα Ίπιρεταῃ- 
τετα Ἰασπάες, δξ ετρα εσ εο- 
τος ρτο γἱἁοσία {πεεεία 
ασίτρητε, Οντεπαῖς οὗ εἷ- 
ηεπι, ὃς Ῥγτποπ! οὗ «ετίλ- 
πηηας {εάεση, ἀςὈίσαση ρετ: 
{οἶσας Εγπασᾶπα ,ᾳπο εαπ- 
απαπι {εςευπάο γεητοΊη Ἡο- 
ποτῖς ροττῦπι ρτοπεβαπ- 
εατ:Ργτλουί ἵπαπαση Ἐγπι- 
ΏΠπω Ρετοίἶπας . νδί οἶνα 
Εβεετάοσίαπφ α πάει ααχείς: 

ετοφὲ α. Κῶλ. 9. 

{ ὦ ο Ἱ 2 ο 3 ΑΧ. 

Ἑαάμερο ϱὖν ερ σε παρ σε 

σίλῳ 
εδω ὀνίππεν βασλ»; Κυ- 

εἕ- 

νά ὄφρα κώράζογη 
σλῶν 

Λλοϊσα 5 Λοαποδαιση ὀφελόμε- 

1072 : 

Τινδόνήτ᾽ αὔέ οὐρον ὃς, 

σαὀ Ακε- 

ΜΥ. : 

ἔγδα ποτὲ χευδέων. 
Διὸς αἰετῶν πάρεςεος» 
6, ἀπτοώμιου Άπολλω- 

4’ 

μετάφρασης. 

Ἠοάϊε οΡογζε- 2Ρ 
αριά νίγμι ΑπηΙΟΗΗΣ 
βατε εΓμεβγᾳ γεσεηο: 
«2έπεςν γ} εοτες 
ὤΜαηρε ο Αγεεβίας 
Μα; Ἱασοίάς ε- 

έωη,. Ρ}εβοµέΗε΄ 
ῥήοµεβς νεπΣή «27ο- 
ρεη ΥΗΡΟΥΗΙΗ:ΥΖ4 
ο) ή εά μα Η7εὀ Ίο-- 
μ4 ἀφμ] αβ1άεΣ {α- 
εεγάθε μη αξ/Π ΕΠΟ. 
ϱβεὲ Αροΐζο. » οναζς; 



πώς 

οι. ΡΙΝΡΌΑΑΠΑΤΙ 
ασοϊῆςἁἸοπο ία Αροϊμαϊς ος πολόγτος ο ὥέρεα ο ῥγοραπώ μὴ 0Ἠ- 

Γεεπιρ]ο εοπ{οεσαξϊσΊπ πιο- χςῆσε οἰχισῆρα Ῥάπου, ἄ]εογεπε τοτε Βαστηηε 
τηοίααι ααπή]αταπι α πας Ἀαρπεφόρε Λιβύαρίοραν εὐ | 
ρατὶ εε]εσίτατο Ριαάϊταραὶ- ες ος στης γα άν σας 

εστλανλβ-οτεας πἰκεταπι αν ας πάν λάπτον; ἀπβμα ν; 11η Τε 

οεσαία επιί(οτα!, στ τεστ ΄ἈΠσοι οωαρµατον οὐπάσγες ΕΜΥΥΙύΗ5 Ρ7- 

οτδίς παεάῖαπι ἀεβαίτετ,δε πολι ὁ) ἀθγηόετ µαςῶ. βαητεσε εὔετε ἴψ 
ους εοάεπα τεπΏροῖς εἶτεα - 4ἱδο δετε ζεΙγ6 : 
Ῥγιλοπεσα {ευ Ώε]ρῃος : - 5 

7 . -ς. : ΄ ο 

εοπαοἰαταπε, Ἠάπεηπο οτδίς νπιδίίεαπῃ εἴε οβεπάεταπε) εὖπι Ρταίεης εῆες Αροϊΐσ, 

εετιάαπε τε[ροπία {αρσετετεε,οταευίσαι εά[αἰς Ῥαττο, επ 1η Εαεππάατι Τάθγαπι ἀεάαέτα- 

/ 

τότη εοἱοπίάτη,στ τεἶέτα Τἆετα Ιπ(αἷα ,οἳ Νεριππί ὃς Μίπετας τεπαρίαπα {αοτα » τω νοεςῖ - 

εεοῖῖς επττα ρα ἔαητετα Ο7ΤΕΠΕΣ εοπἀετες: 

. 

- κ Ά : 2 “. . ἅ - αρα 

Αρκεσλάφ. Ἀτεεβίαυς «γτεπα Πήετε Ῥοΐψαιπείε Εμ » εκ Βαΐει Εαπα{α, 

"μϊς α πα Ηετοάοτις {ῃ Μείβοπιεπε {10 Ππεπι. Ηις εἰρεβπια ριίπια Ῥνιίαᾶε 

«σπστη νἱέτοείαπι οὐεπαΐε: δε Ροβ ἄαης οἑχοσεβπια Οψπιρίαὰε Υὶείε, Ἠος τᾶ- 

πισΏ εποοπαίο,απαπαμαπιΏςε Ροβει]ος Εῑξ, {οἶαπι 1]απα εοποπείίαε: αιοᾶ 

αἷια ρχοΏσίταῖε ]οπσὲ {πρετᾶς , οὗ Ιοπαίοτεπι ἂς Ο7ΤεΠε ὠστείιοπεπι» απᾶ 

οις τε] Οιρµεις γεΙ Αροῄιοπίης Εξ λοάϊας {5 Ηοιής τεεετυπεροπέῖς εστπρίε- 

Δευτ Ροττὸ Ατοεβίαυς ὁ Ογτέπαὶς ἀοὶο Εῑε οεεΙα5., δὲ Ῥαττίαἁυπι ν]ήπιις 

τεσηπι ἕεπιξ» αὐοά 1η 1]α ζααλίια ἁμεςῃτος 4ΠΠο5 Ρετάυσαπετας. ΟΥτεπα ης 

αρρε]ίατις ὰ ραττία Έγτεπε, αμα {α ΑΕΐζα οἶδ
ίτας εβ απιρµβππα »άε απᾶ νίᾶς- 

σττα.[.17.Υ οἴσεευς.1.το. Πα πη .ἷ τα. 

Ξάμερυ.Ἑκοτάϊᾶπι ρες αρο[αορΏεῃ αἆ Μιίαπι αθΙΗ αἲ Ἰαιάαπάυπα Ατοζ- 

Ίραπα εχεῖτοτ. α. ἆ. Σεῷ χε ὃ Μᾶσιπωρ οὐδ εἰ φΙλῶ» εωίσπου Κυρίώκε βασιλεῖ παρα 

οἶώαι σήμθρενοῖνα σι) ἀισῷ κωμάζογτ,Κυρωαοις ὁ Πυ5ῶγι οφειλόμόμον Έρου ὕμνων ὥπεδῷ». 

ποά αμξεπι ἀῑσῖε σώμεεο) 5 τεξετοπάμπι πο οἆ τεπαρυς πο εαρῖς εαίπιΕΣ 

{οΠρετε:{εὰ αἆ ἀῑεπι Πίτα απο ερίπἰοῖμπα αεεερτίτης εσας Ατοζβ]αιμς.Ὁ οἵεπα. 

ε{ξ σάµετον ρτο σύμερο). : τα 

πα; αδεὶ εἰλῳ. Ὦ παῦας ἂς εαιῇ5 Ἰαιᾶσπάηπι Ἀτεξβίαυαι 91 ρεορ
οπῖε:αἴεοτᾶ 

«μὸά εῖος απιἰ5,αἱσοτᾶ αμδᾶτες Ο7τεπεδ.εάών Ὀοτ.δς Ίοῦ-ρτο οἰώαι,βασιληΐ 

Τοῦ.ρτο ωσλέῖΚυραίαι Ὦος.Ρτο Κυρίώμεια ας ἔνιππος Πο αὓς τε ἁῑεϊταστ{εὰ αυ]α 

εσυεβή οι εορΏ5 γα ἵνα! βιότο {επιρες ΑΕΠ Φοἱοί-ττες ρεοξετεταῖοπες. Βάσια 

εἰἰ,αιήα Ἀνορευσυ5 Άάγος ἀοειάστεθετο Έσπος. Φεσμπάς αῖα ἔεττυς 10ἱ πατὰ 

εαυοίτης Μίπεσυα.Τοσῖα, αυ]. εαιήεαμά!, ἄτεεαι ΑΕΠτερετεταης, Λάάῑ Ροτεᾷ 

επσι Ατεσῖο αματεα πα αι Ῥουίς εαιής ορυπάαβαε,, ος 1. αεοπῖςῖ5 Απιγες 

ο σίπεπι Ἡοβεπάδης: νπάς Ρἰδηγβαρφροξία 
εοᾶετα ερ]εισίο ε259} αρρεΗααίς 

νε αΏποτας νοἰατεττἍηυ», Αρεπλά. Ώασίαας 
ἁτοξχο Αρκεσλας ρτο «οΡΙΠΙΗΠΙΟΣΙ 

΄ 

«Αοκεπλας». 

Λαπϊδαση- 1) οἵ:Ρτο Λητώ Όγιεπαος πες Ηρίε, αιά Α ήσαν Αφομμίς 

Δι Όντεπες βήμα «οἰυεταπξ. ΑΠ] επα]ἰασεω πυπιετί οι βησρυπε ,ἐρ άπιαυε 

Ξ Αροϊιπεσι άῑσὶ Ρυταῃε. θµπε εξιάπα ουί Ώε]ραος {πτείΗ!σαπε, 

ο σπόε Αροζοπίάς ἀῑεύμεας, Δελροὶ ΦεμωσώἩ ὕρλων μοβ 
: ν σι 

Τρεοσας αλνπι 

«δὶ Αροΐϊο ευῖειας εἰ 



ο σπα “ος τοι κο τν ος η πο ΡΥΣΠΡοθΡε ιν ο 
τέπες Απολλωνίδαι,εἶΐσαι [εξτος αμαΠὰ γοῖεε {επτέπείαπα. ος, 

Ὅ οθερν ὕμρωο δίς αμαάατα επαρηαεῖσα Ῥειίρηταί τὸν ὤμρον θρρε[οε : αμα 
:μα[ίς παυἰσαπεῖρης εξ {εομηάμς γεπεής, ταῖΐς εβ γἱδτοτίριας επςοπιὶαβίευς 
βγωπης. τν αν . να ε ος 

Ἔγδα ποτὲ, Ῥτοροβείσπεβα Ἱευάρπάϊ Ατοζβιαϊ {εσπίεαε ἀῑστεβιο αά Εί- 
Βομίαα Ῥατείτ επἶας τεοεπίεπάα οεσᾶβο {μπήεητ ὰ Ίοεο Ῥγεμοπίςαἆ απαπι 
-ἆμιά ἔνδο τεετεπάαπι. Φεπήας απἴεπα Πίο εεῖε» ὅπου ποτε τῶν χευσῶν αἲξ 
Διὸς ἀετῶν περεδεος ν καὶ Ἱέρειία αν Απόλλωνος Πνδία » ὧν ἀποδημοιῶτες » ἀλλα σα. 

{ θέντος αὰ Θες ἐλεησιῴθησε σιωοιλις]ω λνέδτα τῆς Λιβύης }ὶ Βάδου,όπως α) σέ) ἱορα» γησον 
«Θραν Ἱρταλιπωὴ ὁ Βάος κτήσῃ τε ὀναάῤματο Κερίώίω ὦ πῷ τερφιωτάτῳ καὺ εἴκρῳ 
«μέρει Διβύνες επικ ανα ο. οθνες 

»- λΑυσέων δΩ5 ἀξτών.5αεετάος Αροῄηϊς ἁτείειήε΄ Αβύσέων Δίὸς αἲΣ παρεδεὺς, αὐῖα ἵ 
“τεπαρ]ο Αροϊβηίς γδί τείροπία ἆαβαε,αμτεα ἆπα αἱ] εταηε εοπ{εετατα. Ἡς- 
τεπίσα Ταρβες αβαμαπάο πιεάῖαπι οτδῖς Ιπαμίπεασαςνἀμαςρα:1 «εἱεπίταιε αοιἱ- 
ας επαἰΠειγηαπι αὉ οτεη,α[εετασα αὉ οεσα{μαυ εἶτεα ε]ρβός εοἀεπα ἴεπιρο- 
ἔχε ςοππεπεσµηξ:εκ αυ Βὶς οσβίς εειταέέπα πιράϊυπα εβε ρτο]άϊς, Ομ]ης τεί 1 
-ππςπιοτίασι ἆμας αθπί]ας αυτεβ» ἵα ΑροιμΙΠίς Εεπιρ]ο ςοπήεσταμίε: αιᾶς επι 
(αλ τεπιρῃ εαείαυτῖς Ῥποεεπῇ Ρε]]ο ἀιτίριήΐς Ειπε]ας, σῆις . 

ὃν ὁποζάμου τυλόπος. Ὑ πο γοςαδι]ο 6, ἀποδρμοώτος. Οποά αἲ οεϊεειάτπεᾶι 
"οταςμἩ ἀῑσῖε.Ἑτδαπὶ αἆοβς ἀῑεεραεις Αροίΐο αὔππιγετα τείροπ{α «ἀεραπεη, 
«αρεβε αὐσπῃ Εαἱία, ς σον ο 
ἔέρεα. Ὦ ἱεἴσης οὈίεδτο ε.ρὲο ἔρειαῖνε αριιά ΗοπαεέιμΏ, Τ{ω 19 Ἔρθες ἔθηκαρ ΑΦέωαιιε 

«Ἠρειαν. Νερ]έδτο αμστω. χεῦσεγῬτο ἔλεησω. αυ 

"Ῥάήο).Ώεβεῖε γοςαὈυ]ηΠί έσται αἲτ 9ολο]. ὙΝαττας ααθβιοἆο Π]οπίξή οἑδευ] 
Ἔπαίοτες Ατεοβιαϊος Τπετα ἵῃ Όγτεπεῃ «οἶοπῖαπα ἀεάάχεηίαε, Ἠπης ΤμειΣ 
τεσοπα Βατέαπυ ρήπηὔπι Ατήζοτε][επὰ νοςαέαπα εταἀμπεΊητες αποςεβ Ηειοάο- 
της έ δε αἲ οταςμ]ο Ῥγελίεο Βατεαπα,σποά 14θγεα Ίπισυα τερεπη {οπας,αρρεί]α- 
ΈππιςΑ Π] αμία Ρεορεςς ἥπσια Ῥαἱδιίεπι Ῥγεποπείη γεπεῖᾶξ, ἨΒατεππῃ ἃ βαΊα- 
εἴζερ-λ, ᾳ[δσίγε ἀῑξτυπα ρατσητ. ΑΗ Οοεεγεα,αμὀά ποπ Ῥοβεε Ἡπτερτα ῥτοπή- 
εἶαες νεσβα. Δεείαπάες ποᾳ ααὸά δαΐθις επει,{εἆ αιδἀ Ἡπσιαπα εοπίµ]εο Ίπ- 
Ἠεξτεεεςρτοπαπείαείοπί αρεᾶ ἆο:εἶὖπι εἰοαμξεῖα δε εὔβ]ο εἶαταεηής, πυπουρᾶ- 
τωπα αμεμπιάς.Ώς Βατ ρτοέεδξίοπε Ώεἱρῃος νάσία ε[τ {εατεπεῖα, Οµά ρεορτας 
γοεεμι ρεταπε Π]αά ΡΕαςδ{ οσα ἶαπα τεξετηπε, 5 

ΒάΠ ὁπὶ φωγίωώ Ἴλδος, ααξ 3) σὲ Φῶβος Απέλλῶν 
“Ἐν Λιβύίω πέµπει μμλοτβόφον οἰχιῆρο. 
«Νομηρ γεμ![1 γοεύ 1 Έπεσε: (ή {ρ/2 
"Ἑφομπάση σά ε1ὔγατι ἁοηηίπιρ 1ε ΠηΙΣΗὴ{ Αροῖϊ. 

Μεπεε]ες εριἀ 5εᾳο|.απζλοι εβ,Ῥαξευμπι οσεα ἵω Τπετα {εάῑείσαξε, ροττῖα εἴξ- 
ἅχαπι ξαηῖε : εαπα Αροΐίπεπα εοπ/{α]αΗ ο, παήι ΠΡί 1 ραττίαϊα εΠες τεάευῆ- 
«βαπυβόεαπε ὰ ναις τε{ροπίαπι ΠαδαίΒε. ο 

ῬάΠε “ορύ δε κακὀν,τὸ 3) «εύτερον Ἐδλον ξρεύγα» Ξ 

“Ἔρχεορλεφ) ολίάν χὠξάν,ππεος ἁμεί]ων -, 
τοι ο 



λοὸ 
22 - ΡΙΝΕΡΑΕ ΕΤ. 

Ἔβος, σοτεβο ὗλου ἔκξαλε πε(δε πείσωγ. 
Ἐτεῤῥὸν γλῷ ὁσίως, [ῷ μισεὶ πόλλ ἀφέμιος, 
Οὐώτ᾽ αὖηρ ἔρξειρτοῖον τέλος ὦνλ καίει, 

-Αῆάς Πής Ῥατεῖς Ῥοξτα ἵπερτις. 
ἔραν νᾶσο. Τμεταπα Ιπζς][Ισε αμα 1άεο {αετα ἀῑσίεις, αιδά Μίπετισ-δ; Χίο: 

ρτυπί εεπιρ]απι ΠαΡετεῖρνε πιεπιοτία ρτοδίάϊτ Τβεορβταβς,εάϊεμτα ὰς αἆπιο 
αυτα πως εῃεε αι ειναι Ἐιτοραπι {οτοτετη.εἶ απδά εὸ ἀεάπέϊα εο]οπία». 
Ίοσυπι Αροϊμπί εοπ/{εετατῖητ 1.αεεἁσπιοπ]. Ὑ εἰ οσπατες ταΏτίλτη ρτατία. : 

ὦ αβγνόωτ µαςῳ.Ἠος εξῖ 1η γζεγί [0ἱο, Ἑτ αριά 5ε]μο]. Ατίβατεβιις Ρµτατ Εῖς 
Ἰπτο]11σι ἔδας ἀρέρκεντ ]οα τις Ἠοπιέτι». ὃς ἀπὸ ὃ ἐυτερφίας ἀῑς ςγιγόθτα µασον». 
“ησία Βι]ς αργυόεις τπαςῖς εοπίοπατ. Ἠτετος]ες ἀῑςῖ ρυτατ» αιία ῄτα εβ γεὸς ὁγὶ. 
λόφα µαςνειδοςς λευκογέία. Ἑτ οεττὲ ἵπ εἀϊίοτε ]οεομίεβε 5εταῦοπε» Βτα ΕΕ Ογτε- 
πεμέῶνι ἑπιαή ἠαιήσοησίσιις εοπ/ρίεια εῄες. ΄ 

παρόφεασοι ν 

δὲ γαποΙπῖπτα 1] «τᾱ- 
σαλετ ας Ρετβςετεῖιποἆ 1 
Τ]ετα Ἱη{α]α, νθΙ θ]εῦα 38 - 

-Ἑπτγργ]ο Ἱπ Ποίριτα[ε 
πησηυς Εππις[ο ἆατα, ααπῖς 
εχιπάαητίδας ἁλ[[οίατα «ἴε, 
ἀτχευπάα Μεάεα Αεεῖτα ἕ- 
ἵα Οοἱεϊιοτασῃ τερίηα ἴπι- 

πιοστα]ὶ οτε ΡρτοπυΠεἴαυας; 
ξοτενῖ ααὶ ἀεεῖτρας. {ερεῖ- 

σηᾶς αὉ Ἑαπιείο πᾷίσετε- 
της, εκ Τπετα 1π Τ1ὔσαπα 
παῖστατετ. Ἐτεπίσι ας Πλας. 

ο] 5 

πεσρα ἔπεταπ αἆ {επιάεος: 
Ίρ[οπίς Ῥε]ῆςοίι {οείοἈ.Αι.-. 
τες πεπτέίασε αἀπετιτε ὃ 
φιτι σπασηαπ τηοτΏτα τίτο- 
χάπι ἃ Όεοτατη Εἱ], ΑΠετο 
εχ Ἶπς σηίαία Τΐετα ας 
βπάΐδης νπάϊσαε ρετεττὶ- 
τας, αμαπαπάο ἀεάαέαπα 
ατὶ εοἱοπ]ατβ,α σα: ἵπ Τάργα 
Ἐραρὰ βία εορποπήπς 
«γτεπεν 1ΠΏ6ο)ες , εκ΄αν 

ταΏσσασα Σὰ410ς 36 ππεττο- 

Ροῖί πιοτταῦ σας εΌτα ἔατατα, ἵω Του]5 Απιπιοπίς{αετο {[οἱο, αἷ]α 

9 ΄ 

αΡΠορ. Κὠλ., εδ 

υ. Ἰ [δι ς 
3 ο Ἰήηδεας ἔτος ἄγκο - 
ρα 

ϱ ἑβόόμα καὶ σιὸ δεχάτα 7ε-- 
γεᾷ, 

Θήραιογ. Αἰήτα: σὸ ποτε ζαμε- 
γὴς 

σοὺς ἀπέπνευσ᾽ ανολάτου οεμία- 

τούς. 
«έασομα ΚΟληΩΥ, εἶπε οἳ οὗ-- 

πως 
ἠραδέοιση Τά- 
σογος οὐχ μηπίο γαύταις" 
κέχλυτε σοῦδες ερ- 
Δύρων τε φώ” καὶ Θεῶγ. 
φαρΏ γὸ τεβο’ ἐξ ἁλισλάγ--- 
που ποτὲ γὰς Ἐπεβοιο μό- 
ε 

ἀσέων ῥίζαν φυτεν- 
σιδζ μελκσόίμβεοτον,. 
Διος ὦ Αμωνος σεμίἈλοιες 

11 ὃς Τευς άτα, ο πας ΟγἹεηαΣ εοΏάεητ. 

µετάρρασᾳ, 

ὁ Μείες ται 
{ΕΡΟΖΣΑΥΕΙ η /έρεΙ- 

μα ὁ' ἀεεβηα σεπεχη- 
Σ1ΟΠέ 5 αρµά ΤβεΡΗΗΗ 
ώση » Φδά Α.εί 

ο ῃ Ρε αωπάά μις 
ε[αειΣ αὖ ογε ΙΠΗΠΟΥ- 
Σ41 »- οί (οἶρμο- 

ΣΠ.) ἀεχ1ς τετ 1 
ΓΕπ4εῦ Ία(οπὸ δε[ῖ- 
ο ΠΑΣ. ΑΜάιγε Μήῇ 
σηᾳσηΖηΗποΗΠά, ᾖο-- 
μη (' ΏευγήΗ2.ῖ- 
«ο επὀᾳ εκ ας 7Υ:- 
΄σα Σ6771 1η) Ερα- 
241 αΠθημμάο νγδιμη 
Ζᾳά106η ῥ/]αηΑ ΓΗ. 
βεεν δα {στα ΠΙΟΥ- 
2411055 Ιομύ 1 Απι-- 
πο {1 αΊΙεΙΣΣ. 

ΡτοάπςεπταΣ, ΥΕ Ἀροΐο- 

ο 5 ω ος , το Μνδέα.Ἠος εξ καὶ ὅὦρ ἔπος ὢν θεα ο Αἰήτου σαῖς ὀργλος Μέτα Ἡ ΚόλχωΥ βασ”Ἡ 
λεία ὦν, οὐ ἀθωατου σοµᾶτος ἀπεφθέγξατο µαρτευομᾶν», ὔτο οξιώσειεν ὁπιμελείὰς» ὅτι δὴ ἑσία-- 

Διδότῃ λνεάν ἀπεμία ἔσα]εν Θεάς εἲς Λιβίίω, Οἶὗτα ἰπ γτής ἱπςιάΗτεπε Ατρο--. 



ΡυτἩτοδοδεΙ. τν 
ααντῶρετ Ὦγδίαπι Ώαπιετῖς Άσσο πανίαι νοζεαραπε:ἀεῖπάε 1π παᾶτε ἀεπαπεταας 

ταταπυνὈί Εατγρσίυτα Νερεμηί ΠΠμσα Όντεπες τερεπα οβεπάεταπε; ὰ σάσ' 

Φτο πωμπετε Ποίριτα σἱεβαπι Αέσερεταπε απ μπα ἁπεςβισα ρᾶσατεη: : εάπισαε. 

Δοσερίς Ευρβεπιής:αμαπι οἶπι ἁλαλ πες Βμέξαυπι Παρεναπασα γή», {9 Τηεταγα- | 

αἰςϊπίητα Ώσε σἀϊάϊτ Μ εάσα-πἰπαίσααι ροβετος Εαρβεποί ἀθείπια {ερείτπα 6επε- 

τατῖοΏς σοἱοπίαπι ἀεάαόχησος ἵπ Τ40γαπα. [απ Ῥαττις ἀεείσλας {ερείπας ετατ αἲν - 

Ἐπρβεπιουίάεο τεζχὲ 115 εἴεαὖὉ Αροΐεπε νε εκ Τηετα ἰα]αογαπιπάρτατες. 

ἔπος Θήεαιογ.Ἠος 68: τὸ ὦν Θήρα λελεγμλνον.δε ἀγκοώσωσο Αεοὶ. Ρτο αβακδμήστωτο: ὃζ 

Ἄος Ρτο ἀξιώσειω ὀπιρελείαι.νἱὰς Ἱιοσίςα ας νερο κοώζῳ.Αώτα Ἠ)9Σ.ΡΤΟ. Αάσον.Ῥς- 

αρηταᾶς Μεάεα Αἰήτου πώ». 
ζαμόνλε. Ἠος εβὲ ἡ ὄχαν ὀεχλος. Οποάἆ ερίειείοῃ 8 Ηἰβοσία ρεπάετ. Ναι ς 

Φτορσίας Έδετος , ὃς Ἐαϊτεαι Αρῄζτευπα οεσϊάετε α/Ηπηήε. ΑΠοσαί ζαρλυλε : 5 

εβ ροξάσυπι γοζαβαἶαπα ρτο «ΟΠΙΠΙ. ὁ μέρα μβνοε, ὁ μεγάλίωυ Φωύαρων Έχανι νε αρμά - 

τηάσα ση Ἐτγπιο],εχροπίευς.Ώμο Ίίεις βραβεαε ζαμῤνκριεπηρς ἔχον «οχι. 
Φερδυμία, (μή πάση απἰσι γοῤήν ἠαδεροῖτεπι ἄγν δε/λοργέὔΡηΡέΠΣΕΥ 7 ΩΗΛάΗΡ.: 

Ίναπι τὸ ζα εκτεηβαη, αρ αίβτατ μεγάλωυπυ,σρύΦ σα. ὃς μνος,ππας ὀρρόωημης 

Φυμὸν. 
ὠδωάτου εύματος.Μεάεα ος νε Οὐατής εταάἰεμπασίε ελ]. ἱπιπιοιχα]ε Υοςᾶῖν 

ΥΕ εκ Ραστς εοεᾶτη ἱπηπιοττα[ετα:Παμίάεπι Ἠεβοᾶι 1π Τβεοροπία ἀρίαπι ἀδωζα- 

πο παιαοηραεαἰπαίτατη νε εταάϊε Α/εΙερίαάες, αἷα ΏΙΠ1] εοτησᾳ οσα ἀῑκτξ 1Ωέε- τν 

δωβέωση. δεπαϊἁεος γοςατ,α ία ΕαεΗΠΕ φωτῶν καὶ Θεῶ πώφεο δε. Π1ΏΕ ὄρωες Ἑς 

εοτιὸ βε Ἡσβοάις » Απο ρῶν ἐρώωγ ΘΕζου Άντε ὃ χαλέοιται Ἐμίνεω, αἰχρωπάο.)οτ-ρτς 

σεχκΩσᾶ. 3 

 φαμὶ κ. Ῥτοροπίε γατίοϊπίαι Ὑζ εκ Ἰη[α]α Τπεία «ὁϊοπία ἀπ Ίήργαια 

Ῥοµεσῖς Ευρβειαῖ αΠαιαπάο ἀκάκεεειτ.«-ἀ.οημὸ γὸ ὅτι ἐν ηρθε } ἀλισλάγωτε 

« γήσου Θήρης.» αὶ χ6εα Ἐπίφου Λιβύη» ἄρτων Μζαν πέν Κυρίω φυτένσε. Ἱτλαις., 

Φος. 21 ἀλίπλαγκτο » Ῥεηρμσαβηςὲ Θήραν ἱππ]ασα Ιπτε]ήθεΣ αμα: εὐπα πια”. 

εἴπρατησ,ίῃ 9ο Υε]ηεῖ ναρατητ ὃς ειτατιγεῖ πλήεται κόµασ.Ναπη ἁλήπλάγκπος Ἡτ εκ: 

ἅλε Ίηχγε ὃς πλάζω ε7ΤΟ , {ε πλάοσο ῥεγομΕρογπάε φλαγκσὸς ἀεάποϊεας » 1β/ετις 

νο ὃς τπητατο εἷπα. | 

ο θν 

φ 

Ἐπάρωο 198. ρτο Ἐπάέφε. Ἐραρδή Ε]ναπη, 1ητε]]ήρε Πετοιάειι 1άογαπα, αμ] τερίο. 

ϱ8 εοβποπαϊεῖς,οἶεπε επίπι τεριοπαπ] γε] ντδΊυπα ὃς Πετοϊόμήα ἠοταῖπα ἀπαρ]]- 

σατῖ: Πευτὶ θυάρµατε χευσολό τωγοὶρότατον ἄγολμα Θήβα. Εεεπῖπα ἐνάρρατενεδίς εξ, σι 

Ἀβυσολέτων Ἠετοῖάϊς. - ἱ τας λος. 1) 3 9 

ἀσέων ῥζαν. Ίτα Όὕτεπε ποξαῖ, παπα ὰ Ογτεπαῖς αάῃοατα {ὠπε γτοες Αφοΐ]ο- 
ηἶα ὃς Τειοϊήταναμασησα ταᾶῖκ πος ε{ῖ πιειτοροίἵς Πε Όστεπε. κα τες 

μελησμέροτον.Ἡ ος εἴὶ διὰ ΦροΥήδος οὔσαν τοῖς αἰθεώποις. ατα μελησίµβροτος «ΟΠ1- 

Ρόπίευς εκ ΕΙεατο μελήσειρπαρετίοΏα 5 µέλει: ὃς βροτὸς Ιπήεττο: μ.εαρβοπ1ᾷ ευ»: 

{ᾳ εν α φαεσρβροτος. τς ο ο ο ον 

Διὸς ὦ Άμμωγος Φεμέδλος, ος εβ ὃν τῇ χώᾳ αἳ Διὸς Αμμονος- 3ξ Ρτοϊηάε 

ΑΕῆζα {ει ἨὈγαιατεποία εειτα: Τάῦγες αυτεπι Του επι αρρεβαὮτ «Ἀπιαιοπεπε - 

Αεργρείαςδ,γῖ ααζἆλαι γοἰμαερἠμσμα, ΑΗ) αι ἄρμαε 19 --- αμα ΑΤΕΜΑΤΗΜΗΗ» - 



σι 
Ἐυῖε απέδι Τουῖς Ααηποηῖς ριαντεῖου 1η 1, 
τωσ)νηάς {Πο Ῥ]μαΐης, 

ἴργα, γδὶ {10 ατ]εεῖς ἀρεεῖε «εοἶερας, 

Ὀιζῷ Λιβύνς Άμμων κεραπιφόρε κἐκλυδι μού. 
Ἑτ ἵω ΑΑίζς ατεπίς ας {οἨταάίπίρις εται Τους πάς Απιπιοηϊς γοσοτίεσαι- 
Ίωπι. Ουσήτας αμίεπ εας ΟΎτεπεῃ πείς βαάἠς ἀϊβαπτεπι ἀῑκαι εῃς ὁν. . 

πεμέλοιωλος Εβ:, ἓν {ῥῷ Διόριτε 
Ρίυπι» {εά,εοτα τερίο.. 

κ. παράφέασε, 

ο Ταπ γετὸ ασσ Τ{ς- 
σαὶ αἳ -Ἱπ[α]ατίσης. αδ, 
εἴίητ πχεάτετταπεϊ, ὃς ΟΥ-- 
Σέβεῃ Ἱπεοίεης  Ὥση ἀτι- 
Ρ]ίας «ἀεἱραίπος. Ὀτεπίοης. 
Ρἰπηϊς ταπα σαν ας πιατε 
{εελητες {εᾷ εε]ετες εαπας, 
110Π {εππος/{εἆ ΊἼαδεπας, πὸ - 
3αΏες {εά γεῖσεες  επτσας 
τεσεπέ : οπιπίάφαα Ἰπάετα - 
ΣηεΠΞΣ; ὃς- ορεία- Έλβα: 

σοατῖς ἵη Ροβετηη {σρασ], 
εειτεβτίδης ρειπιυταῦμας. 
Οἶεδα ία απαπι ΄οἶπα τπ 
ἘΤτιοηίάε ρᾳ]αάε Τήτου 
Συπεαί Ευσγργίο Νερευπί 
{]ο., τερ]οπῖς- ]λας τεσῖ 
π{ιπή]ατας ,. {π- ο ρίτα[ς 
σηπηης ἀεάτε ΑτβοπάδΠΙ5΄ 
δὲ απαπι αἆ εαπι-εχ ῥτοτά 

ὅε ερίςΕιρἈε-τ τς ιτ ὁτς ᾱ- σα ννονορίοε ἠπαθα δλωμας. 2 ὠπερη Ὀρί οι βρνπα σηυς: Ρ]εὗα ἵπασατα ία γε 
Ῥοτς «ετεαπα͵ αασατή ἔγπη- 

Ῥο]απι,ροσιεπάε 1 Άεταπι 

Τευείήτα οἶῖπι πηεῖ 

σος ες - 
αφ ) 9 »- ἀεξατὶ, αἰπογ οί ὁπί ο Κρο- 

Ππ{αΊαμα πωασηατατη στθὶ 

ἔπῳΦ. κώχ.ῃ;... 

α)Ώ δελρίων..δὶ ἐλαχυπτερύ-... 

. ια - 3 

΄ἔπποις ἀμείκρατες ὅσα 
νο αν αμα τοι 
αγία τ΄ αντ. ἐρετμιώγ». 

δίφροις τε Ἰωμάσοισν ἄελλοπο-. 
σα». 

ϱΌ 3/ 9 ΄ 

ἄειυος ορ! συ Τελευτᾶ- 

σε μεγάκαν πελίων ατεόπο- - 
λη ο. 

Έλραν γρέδαι, τόν ποτε 
Τειτόγίδος ἓν Ὠξολραις - 

λίρας» Θεῷ αφίει εδω, 
Ἴπλαν οιόδντι ξείία, 
Φεδεαδο. Ἐνφαμος κουτοῖ- - 

«ας , το - ν ιν ή 

:ΜίωΥ- 

"αν 

{ροπάετις, αὐ]α πο {οἶάπι 11 {βεταπι εἴὲ εεπι-. - 

εωπάφραστς. 

Φο. ἀα[ρλιπΙδή 4μ--- 
η ῥάγμ ᾖαδεηείύμ» 
αἰῶεζμος Ρεμ”. 

«28, γε[οεεςῥαδεμά/ζμε. - 
270 Τε, 715 Ες εξ - 

εε[ετιρεήεε. Πμᾶ α- 
αγ εὔεαο 1 - 

Άγ] γγόµς Ίπε- 
. 27όρο[η εδ, λεία: 
πηοά αζμάράσ Τ716-. 

“πο μα 
ἆὖδ, ΕὐρΡεΜΩΡ ν εὔη ἐ 

Ὅ Ῥτογά ἀε[ζομάμίεςν πά 
Ῥεμη ᾖοπαὴ αι ία- - 
431 Γεγγάήι ἁπηδεηι 

"βτοικεπῇς ». αετερίή. -. 
ο ΖΗβΗι αἡγεβί {ρε 
"κ δ4ΣΗΥΜΙ ΙΑΡΙΣΕΡ 

Ρα5εΥ 111 [Υασογε εἶιζς Σοπ1.γΗ.. 

εεε ἱποδῖε; αηααά ο εστι ταδοτς ἱσππτη ἸΠτοπαίε.... { 
-αὐτὶδελοίνων  δπππήτ Ταέγα ος ἠπίμήαχες ἱρβεααιεη{ς πουεῖσα εἨπη οσπεβιί- . 

Όις εοπασνήκαεωχοδ πες ππατίπος ΑπαρΏης,{εἆ πηεάϊτειταπεος έοτε, Ἰάεο ἀείρΗῖ- , 

Ώηος εαμίςτεπιο5 Παρεηῖς.«ΗΤΓΗΦ παμῖοις ορρομ!ε. α. ἆ. αὖτ 3: ἱμικροπθβύρω»: δελ--. 
φώ) πα χε, ἕπποις,ὸ ὅγια -αὐτ κὠ 

{ 

πες κυβρνμσουσι. 

πα, πήπάταπα Ὅγτεπες , Αρο]]ουῖα ὅτ- 
ετοροίῖπι βαταταπι.Ο αοά ξαῖῖς Εαιήζώπιφας ἔοτε Φατησαίας 1ρίς Ἱπρί-. - 

δ΄. ΄ / 9 κν 3 πω», Ὦ ὀηγεοις τάλυπωλοις ἂ)τγαῶν ὠνυάλων µεταλαβόγ- 

ἐλαλνσήραγω.οπαεη ἔκαχυΣπέευζ» ὁ ἔλαλελαε. Ἰν βρολεῖας ν {11 μικρα) “Ἱέρυχας ἔ- 
ρα. μκροπβέυξ, μη φαγεαρ αἱ βάθος. Οπυπισήβμίεας ρα Όυβ,είξ σαΐ Ρίμαν. 

Ραγμ 14Π4ΜΑΤΗ αἷαρ ῥαδε;.Γ:οπιροπίεης εκ ἐλαλὸ; Ώος εἴξ βεαλὸ». αυτ. μικρὸς δε. 

σέευξ. αἶσι ῃ]ε Ῥεβοίς πιὸ Ἀδέευνας. ἐκροπ]ε ποὺ ἀχάῤδας. ταὸ ἑκατόρωδον των βεογ- 
. ἂν: Κῥ: δάνύχητεις καὶ φήπ]ανσαι ὡσαρ' οἱ ἰχθυεε. Ἠ]ς τὸ Ἴλθύες ξοττὲ Ἱε- 5 αι: χα 

-.. Ρίο ὤνφα.ναπι γίἀειας ἀε]ρβίπυπα:ρίωπας ευπα αἷῑς αυήμσα ςοπιρακαϊε:» 



ΡΥΤἩΗΙΟο ο ϱΕ Ιν. 325 
ἡξ-σεαι: γἷάπι αἷα ριαίίααϊ αιἶρης, ευπάεπι ρίηπα Ρί[είρις Ρρεαβατε ἆ- 
εθη στ. . : . ο 

γωμαάσοισγ. 3. Ῥετ{.ρ[υτ. ΕΕ. Ὦ οτ]εξ Ρτο γωμήσουα, ΡΗπιἠτωπηητα{ο η Ίπα. ἆς- - 
Σηάε κ 1Π α. ἃ γετὈο γωµάω ἃς αἷο 9Η 81 ἀιέχμπι. ἀελλόπες οπίεπι «ϐ τῶν πόίας 
οέλλης ενκίω. παχς ἔχων.Ἠ ος ε{ῖ ταχύτατος.Ρεάες απτετα «υττμπα Πιηε τοῖς.Εϊ νε 
Ξὐίπια]ία ρεάΙδιςἄετυπεας: ας τοῖς ευττὴς γοίμιπεῃς, 

κέφος ὄρις. Ἠος εἰ ὀκείγν βῶλος » ἠγτγά ποτε ο) τας Φερλοαςς «ὃ- Ἑδετογή ης λίμνης ὁ- 
Ένρημος ὃν Φρώρας καπαβας α)δεὶ Θέῷ ὀμοιωθώτι λὴ ξέα παρροάντη ἐδέξατο μαγτκῤγ όν 
Ῥόμβολον » -παβῥσκέυασει Ἔ µεβτων πολέω μΗΤτεπελυ νέθαι πίω Θήεαν. Ἐϊρο. 
ὄρης «Πΐς {μπαίσας ρτο ἀλμιπατίοπίς [γεωδοίο: ἄε σπα Ύοςε {4ς πιμ]έα {ή 1.6- 
Χ]εῖς.... 
ἀωτελευτάσει. Ώοτ το σεπίς, ἐκτελευτήσει, μεχίλαν Ρίο ᾽ μεγάλων» ἃς μµατρύπολή 

Ρίο µητέόπελῳ. Όγτεπε-αμίοπα ραμ]ὸ απεὺ ἀσίωνῤίζα ἁῑξτα εβ : ουία {ως έοη- 
εῑτῆκ Αροῄοπία δς Τειολίτα » ἃς Ρτοϊπ(ε Π]ατηπι τηειτορο]ίς, :Νεπς 
Ἔλετα ἀπέα]α.παασπα υτΏΊαπι -πιειτορο]ίς ἀῑείεωτ: απία Ἠϊπς Όγεεηςῃ ἆε-- 
ἁμόχα εβ εοἰοπία., «δε Όγτεπε. αι ἀῑδχας Υτρες οοπάϊάῖε, δι ροριίο 
σης, - 

ἐήποτν.Β εξείτατ αἆ ριΦεεἆεης ὄφις: δε ε{ξ ατΠευ]Ης ρταροΠάμης ρτο {ηδίμα- - 
έθπο ὁ.Είξαυτεπα Τεϊτοπίς ραῖας πμε {αρηιπι , αιὸ παμίπα Αεδοπαῦσα τ- - 
Σετιπε,νηάε Του Αέιςα Πυυῖας ετηπαρίε.. μεσο, 

ἐν Θεῷ αἶέι, .Ὄ εις αβυπηρτα γῖ ἔοσπια Αεβοπαιείς αρρατα!ε, δε οΙεδοπτάε- 
ες, Ομ Ροτε αιῑς Πιεσῖε: 1]ς Ώέις. Ένε 1ε Τετοῦ γε. Ατ- 
6οη, ἆοςες ΄Αροῄβοη. γετίᾳ 15ο δε {εαπεπείρης-: αἴεια Ιοεῖαι «μπι 1χο | 
ςοπέος, να 
Ὁ.φερεσδο. Αἀποιδίηπα βσηϊΠςαης ὃν ὃ φεώρα. δι Ἐνφαμος ΤΏομςὸ ρτο - 

ἘνθκωεςΟπαείς 9εμο]. αµατε ο]εραπι Ατροπαμείς οδ]αίαπι βεοερεξῖε Ει- 
Ρβεπιυς: ἓς ἆξειε οἷίος Ρίκατε το] Εαχαπι,ααδά Εαρβεροής Ρζοτεῖα εΠες, Ἐ- 
αΥρχίης αἆ Ρζοσαπῃ αρρατα ες; αἷῑο», Ῥτόρτες εοπ/απεηεαἔεπι αμδά Ἐπτγ- : 
7.5 αυἵ ἆαρας, δε Εαρβεππις απῖ αεαἰρίεβαε,εβεπεαπιδο Νερέμπή ΕΙήΕι- - 
ΣΥΡΥΙΕ {αηἥς Ἱερευαὶ Πω τείξατατ ]οςο εἶτατο Αρο]]οπ]μο:δτ νετίις Α{ΕΙε- - 
Ρίβάϊς εἶται θεβο]. αάδας ΕπρβοπαυποΝερεαπῖ αὔοσπε ΕΙΠς βὔμπῃ ἁςείστας, -- 

Ἠο ὑείη -πυκμόφρων Μηκιογβης.- 

Ἡ- τέκεν Ενφημον Ἰριαόχῳ ὡγοσηαίῳ 
ας άιχθειο. ον) Φιλότησε πολυχευσε ἀφεεδίτη». τε 

σον. Ἱαρίτες τοπῖετη Εαιίζαση ἔοτε κεπῖᾶτα ππΏης ἀεεἶατας:ϱ-ᾱ. ὥστον οἱ ὅπι - 
ἜἼ- όσει βερντήσας, ἐπεκτύπησεν ὁΖεα. Ῥουχὸ ἔκλαγξε βροντίω Ῥοξειεὲ ἀἰσίεμτ,ρτο 
ο Ἀ κλάγγης τετέςικτύπε βρογτίὼ ἔπείσε ὶ αὐγγειρε, Ἐτ ὁπι α {πεε]]]σε ὁπὸ τὸ ὄριδ 
ἆιος εὶ τῷ οωγῷ»ὴ) µαντικό συμβέλῳ» οηλαθδὴ σῇ βρλῳ. . 

΄ 

σαράφρασε,-- «.εροῷὴ, β. πώλ,ιδο Ξ : μετάθέβσις. -- 

«οπὕ ααιζ αυυ]α απερρα» ώς ὀἰγκύρα ποσ)ρανώ- «Ομάρ ΑΡεῤοΥάηε η». το οκ Ἕρος ες 



336... | 
«6ποτα, ελσπε Ἆ παπί [αίρεῃ- 

{α, αὖα ἵπιπιοτα σεΏπετι, Ἡὲ 
σης ἂσποὰ εστία οοΏίδο- 

τας, (οἰπτατί οὔεης Ατροπᾶς- 

τω, ἡίς {αρεταεαῖτ ΤΗίος. 

Ῥηὴς απτεπι ρε ἀποάςεῖπι 
ἄῑες , Ρετ 148γα ἀείετία, ε- 
τορτατη θγτήδας παπίπι πιςο 

εοπβ]ίο γεθαποταπιᾶς.Ταπς 
{ρῶσαπι (ο πασις Πἱ Ώεις 
α/ήπιριο υἱπῖ τεπετεπά ΟΥ- 
αεηα τεσῖς Ευσγργά ἄεεοτο 
ποίτα , Παρετακωῖτ. Ῥοτεὸ 
«εος5 υετδὶς  απίοις εοπρε]- 
{ααῖε : γιαπς. {[οἶεα θεπεβεῖ 
οίριιες, αἆ Ἱοίρίάσπι ἴωπ]- 
«ατῖς αΏῖε ὁτωπΊ4 «παπι ἄε- 
απςιααῖς. 

αλ. Μοταεῖο εοπωροσίς απο Τσίεοπ {η Άσροπαυεᾶς {πείάΐε, τηπαίσατα ααη 

9 

ΡΙΝΡΑΧΙ 
λυυ» 

ναἵ κρηµνάντων ἐπέτοσσε 3τας 
Αργξς χαλινογ. δώδεκα δὲ σο- 

Τορον 
ἀμέραι εξ Οκεανε φέρον 

νώτων ὦδῥ γαΐας ἐρήρων, 
εὐάλιον ἆδρυ μή- 
Φεοσ αλσπάσατες ἀμοῖς, 
τυτάχι ὅἳ οοπόλος 

θαύµων ἔπλλδε, φαιδίμαρ 

αὐθ ρὺς αἰφδίε «οσον 
Φηκάώλνος, φιλίων ϕ ἔπέων 
αβχετο ξένοι ἅτ ἕλ- 
Ἀόγτεοσν ἐκλεργέται 
θεαν᾽ Ἐπαγγέλλοντι Φβᾷτογ. 

: 1 ρρς οκ. 

2εάς Ἱπα]ας ᾖα}εἨΡΕΡΗ Ἡ)᾽ 
πακε [ενώ ξρ]ύω [ου-- | 
22 {1βεΥΗεπΗΕ, ὥρα 4γ-. 
σάς [αμΗΝ). Ὀμοάεεώ 
142671 ΡΥὴ5 λες ΕΧΣΥΑ 
Ὀξεαπωσ ΠῬογζαδη- | 
1 {1ρεγ ἁογ[ς 2εΥ- 
γα ἀε[έτεα» πιαγί - 
πα: ΜεβίμΙΠι εη- 
4 εχτγάᾶ αι πιεῦ. 
ΤΗΠς ΑΜζΕΤΕ (ο μασ 
Φε [πρεγμεπΙξ . σηϊ 
Π4ΠΕΥΑΣ Ηπβγονι νὶ- 
12 γεπεγαδην [αεηης 
αὔηεσίοπε [2Υ7σΊ65 0Υ- 

ἀλεῤαρμν Ῥορίηδ νε ἄἀκεπίεπεῖδή δεπεμεί ἑαηστα 
Πρημπείαηε ῥγ τη. 

εκ ραίυάε {οἰπετεπτ.οῖς αμτέτα εοπβπεπάνς ε Ιος55» αξίκ ἐπέτοισε ποτὸ ναξ ρα”. 

ρωαῤτων χαλκότλυω ἀγκώραν 3νας ΔΡ, χαληνώ. οἷε 4ποαιῖς αῆς γετθίς ἀεσ]αταπάιν 

ὅτο ὁ Τείτου » τν σδηρῶν ἀγκύταν» χαλινὸν ὃ Αργδε στ, ἀλελλωσαύσων χθὺ ὀκαρεμώγτων 
Αργναυτων ὦες τὸ η, ἔπέτυχε. αες {υπ ασα ἔασετα {οἱεατ αί ἐ Ηττοτε {οἱσπαξ, 

Βε]ιοσᾶς εχτταξϊας ἑ παιή ΠΗρεπάαπε, 
χαλκογρω». )Ιοῖτας απε]οτα χαλκόγωυς Ώος εξ αλκάς λός ἘλονσωΏος οἳ χαλ- ο ν ς .λχο: ο νου ς ς 

κἩ, σδηρᾶ.Ἑαάέπιαμε αρΡρε[ατως λαληὸς απατη πιεταρῃοςιςὲ, απῑά απεπιοά- 

πποάμπα τάπο εοΏίδεπιας εαἴοξ: Ίξα δτ Ώαμες απεβοτίςτοιπεπιας πωπαος 

κρηρναδτων. Εξ Ρατεῖἡρ.σεπἰε.ρ]ας. ὰ βης.κρήρναῳ Υετδί Ροξεῖςί κρέμα απσά 
: ΄ ς 9 ὁ ῃ Α κ Ε Φα γ. κ 5 

κρέμα ΟΓΙΠΠΦΤΗΓ.ΕΠΕποοσε»ς ΟΓ. ἔπετουσα ΘΕΠΙΙΠ4ΙΟ σ. ΡτΟ εσέτοσα» Ἄνετρο - 
Ξ ς . Ν . οι « α 

σετόω αυοά ποπ τερετίευς 1ῃ Τ,οκίε5, δε ἁΡ]πάατο γίπτρατυς, ΠαπιΠεάταυε σέ 

πρ. Εε παῦος ἴη Εαξησο πετόσω. 11 Λ.ΟΓ.Ι. ἐπέτοσα, Υὲ γοτΌιπι ἀρόω.ἩΗτ. αῥόσω Αοχ. 
ο. ) , ΄ κ - π σ η 5 

ἄροσα. Ἐτ ὀμόω» ξΙτ. ὀμέσω. Λοτ. ὤμοσα. Τα1ι ὰ Ῥϊπάστο {ΠπαίΕΗΣ το πετοω. Ρίο ἆπα- 

συγχαῶν ἐπικυρέω, ὀπισίπίω. οἳ ππαμί » Ῥιᾶ {ες εΕῖς ὀπιτοσω » ἔαπα ματι αὉ ὁπὶ ὃς 

αω» Ώος ε{ῖ τυγχαο. 
θύλα 3. Μεάςα πἱβοσῖαπι α]εῖὴς τερεεῖς,αιποπποάο βής οοπΗ]ής αἀάπόμ Άσ΄ 

5οπαυϊᾶ παιήπω ρὲς ἀθίεττα Βμπαεσῖς γεξεαπίητ εκ Όεεαπο ἴα Τεϊτοπίάσσα 

ραἱπάςπι, Ἠ]ο φέεομΆω Όσο ἐφέροµὀο. Ἐϊ εἰνάλιον ὅόυ Ῥετίρυταβίςὁ αρρεβαι το 

ναῦγ. Ἑτ ἀμοῖς Ώοχ.ρτο ἐμοῖς. δὲ αὐασάσα»τες ΡΓΟ αὐα ασάσουτες. 

τεπάκι. [κο[ρομάεπε ἵβα ρταεεἀεπρις αὐίκ' αγκύραν δες. Ῥουτὸ τετάχι 4Ώτε 

εοπ{οπαπ:, ὃς τετάκιε αΏῖε γοταίεπι, εἴῖ ροξτ, ὃς Ὦοτ. Ρζο τότεν τωίκα» τόωικαύτ». - 

Οὐυπέκας ος ϱῇ ος καὶ μόγος πολῶ; » Υεὶ πολώρᾶνο Ίος αἲξ αὐασρεφέεῶνυ». 9ἱς βΕτοπα 



ῬυΥτατοςξοθΕ τν 
τ ΄ 

πῇ περιδεὶε ἑαυτῷ. Ὦ)οσίουτη εἲῖ φαιδίµω Ῥτο φαιδµέω, 
φιλίων δ ἐπέων, Ἠος εξελό)ω Ὁ πεεσρίλῶν καὶ θιλοφερνητικῶν κατήρχοτο» ὥαστο τοῖς ἐέ-- 

γονς παρα }ε2ργόση οἱ ἔεγιστῃ τὰ δενπια Φρόοτοῦ ἐπαγγέλλογπαι., νδοταί ΡσΙΐςυτα ΠΠοτεση «Ο-- 

σµτΏ αὐή Ρετεστίπος Ποίρίεῖο εχοίρίεδαητ: οο5 3ΠΤε οπιπ/α θά εαεΏαπα» Ἠος «β.. 
-αιὰ εἴδυτα Ιπιμεαβαη: τ ας Ογβ.7. Υ]γᾶες ρείπβάτη Βοίρ{Πο Αἱεϊποί εκοερειις 
Τη ππεη/ία οοἰίοςατηι αἆ ερυ]απάμπι,ἕλδντεοσΥ1οΠ. ὃς Ροξτ. Ρίο Ελδοῦσ.. δε Έπα[-- 
Ἄθλλονπ. Ὦ ος. ΡΟ ἐπαηγέλλεα. : 

παράφραση... 

Φειζεπίπωπετο Ρτατοχεας 1» 
εππά1 ἵη ραισῖᾶ αἆ απᾶ Ρτορε- 
ταδᾶττεάϊτας, ρτοδασα(ταο- 
Σηῖηὰς ῃαπετεπτ , ὃς Ῥεπεῖ- 
ος αὉ Μοίριτε Β]απάο οδ]α- 
εἰςέτσετεπτης: 15 απζεη ρτο” 
Βτερατητ/{ε αρΡεἰ]ατί ΕΙΙΥΡΥ- 
ἔαπι; 5έαπε Ἱπεριαπϊ ἵεστατα 
εοπτπεπεῖς ὃς ττίάσεατε εοπἩ- 
ευΠερεῖς Ὀος πωσποτταξς 8 
επεεραι.Ἐτ απία τος ξε[άπατε 
εορποίοεῦαξ, πες Ώπεπισπε- 
Σο αδΊτε γο]εδαε, απλα ηῖς οἳ- 
τήπτα ποδῖς οὔεστε απασαῖς, 
φἰεράπιαπε ταρεῖπι ὃ {οἷο εᾱ- 

Ὁ Ρίαπῃι ἆεστςατηαπα Ῥτατεπαᾶτ. 
-. Ἔππ Ἠετος Επρβεσηης Ώθῃ 

Σιεσ]εξτο ταση ῬεπῖρΏῖ Ἀο[ρί- 
εἰς παπι ςπἱο.Ρτο η Ώς {ω σῖ- 
Φατι ἓ τοσα ἀεθλῆς, δς ἄεχ- 
τταπῃ ἀεκιτα ἵππρεης, Ῥεατατα 
ἆ]απι οὖς ἃ Ώεο οξειτετας, 
φ]εῦατι αεεερῖτ.Ατεαση ὅπια- 
αἰ ἀε]αρίασῃ απά1ο εἴε {0ὔσηες- 
{λπι , ὃτ ααπς ταλτίπα Ῥετ- 
Σηΐκτασας 

εγπορ. κὠλ. 1, . 

ἀλλὰ 3ὸ γόσου Φείφασς γκυ- 
κερὸ 

, 5. ΄ 5 α 

Χωλνε μµεύα θάτο οἱ Ένρυ- 

σπυλος 
΄ .. 5) 5 6 

ωαόχε σος αθθίτν ἔνγεα- 

οσο 

᾿Ἔμμδνα, ἠγνωσιε αἲ ἐπειλεμέ- 
γης 

5 σον 

αἲ οἳ ὀυθὺς αὐπάξαις ἄρου- 

ρα 
.υ 9 

δεέιτερά »9έοπυ - 

ξείγιον » ριᾶσευσε «ούγα». 

{δ᾽ ἀπισησέ γεν» ἀλ- 
56 κ. ον ον Ν 

Ἀ ὕρως τω ἀκπαισι Φορωὴ» 

αιεί οἱ χεῖρ ἂν τερείσαις» 
6ἔξατο βώλαχα φωμοί- 

αν. 
΄ 35 Ἆ 

πευθομια ὅἳ ἄνπο κάτα 

αλυδεῖσαρ ὁν, εἷουραάτος» 
ὡαλίσβαμὸν σα ἅλ- 

μ9ν- 

327 
. / ο. 5 : 5 , 9 σας 

ἁςρὰα {επεεπτῖα, τότε ὃ µότος αλα σρεφόμλνος Θεός ἐπελέετο, δεὲς αἰδεσμε ἔψιν ἐνωε-. 

κετάφεα σις, 

ΑΣ ζπίον Τεζ1ήµε οὐ-- 
Φο724ή17ά ῥ7οβίύηΣ 
7242εγε. Ώήερύα; αμ- 
2674 11. {2 εδε ἘΑΥ- 
β2έαπΕ  ΣΕ7ΤΑΑ εοη-- 
Σποπε ῥλ ἴπ- 
{4027415 επ βοΗ: 
ππκάκεγγεύατ ἆμ- 
2εῦι Ώος [εάζσπάησε». 
Όμαγε εὖης (1ῥ11ὸ εεγ-- 
2 ΑαΥΙΡΗβΕΣ ἀεχ-- 
774 ς οξμΗμ- κε 
οκ εΗς ἁατε. Νες γε- 
ὺ Πππιογίσεν τεειήᾶ- 
υἷξ Ηετος/έά 1 /12}ο-- 
4 Ρ2οβΙΕΈΣ 5» ΠΛΗ 
απ ει εἶτη ᾖγ-- 
746; αιτερΙΣ σἰεύαπα 
αὔπαμάαπι. ΑΠΟ’ 
Α421η ε7η {1ύ1πεΥ/άΗΗ΄ 
ὃ α1, πιά Ία (ὁ Ῥεγ-- 
σοή/ζήβε εμήα /α)/νσηε». 

ο ο 2 ες 9 5 4 ὃ 3 -»-. ν 9 

ἆλλα ο νέεε. Οαπΐα ες Ἰπηϊκαὶ Αισοπαητα πο πιαπ{ετῖπε. ᾳ-ᾱ- ἄλλα Ἰρρ 3 

Ψλυκείαι αλαχομιθῶς Φζέφασιε, ἀμώλυσεν ἀντὸο παρεµέγεν, καὶ ὃ Θ55 δᾷιώστος ἅπον 

λαύευ. 
θαάτο Ἡ. ος εξ ἔλεγε ο ὅτι ἰώ Ἐνρυπυλος πό ἀθωνάτν Τοσε)δῶν 

Ττίεοπεπι, τηοάο Ἐπτγργ]απα αρρείίαι Αρο[]οπίμ5.Ε1εΙς Άι 

ργ]ωσ εβε Τετοπῖς{ταῖτεπι : ἵτα {εῖδεης Εαγγρ2ί ΝΕΡΕΛΗΗ 

ὥος πώς. Ἠτης πιοάδ’ 

Ατεείαπάες Έωτγ-- 

ὁσείασης ῥιο: 

Απίζηγα β [μεν νκρτει ζω] δτετορεη δοσᾖῆαι ἅ Ῥα βρήκες /στοζεΠΗ» ἐν {Α΄ 
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1γε1οβεΙ! όν ΤΕμΑΡΡΗΡ δμιος {ο6ρ, 

γαμήοροχ. ες αὐτογομασαν Ἰερτυπηπα Πητε[]ρῖε, Ὡς γοςς ριάρορ ἀϊθιπι Ο6 
11. ΟΙγρ. ὠνοσίδας Ἠοἴτις Ώογ.δεροξε.ρτο ὠοσφης, ἰάθπι ιά ὁηοσίχθων αν 
ὀρόδω, βσπίΠεαπεε κυῶ: ὃς ἃ δὲ γε] δὲ Ίος ε{ῖ, γη: ντ ἵΏ Δία ρα στ μες ον τας, 

ἀέπι εὔἶαπη βσηϊβεαῖ ὀγούγαως, κά μας 
΄ 

Ῥυνασςεσπττα 

ε” »ε- ΄ - : ζ « : γωσι.Η.εἑώρᾳ, 4ἳ ὅτ Επειμαδα.ΡΕαμξςαυεεπι {επεεηεῖα αἲ ο) ὀυδὺς, Πε ἆθ-- 
Εἰαταη ἆμ, άλαρπάσας ο ἐυθὺς ὁκ α 2ὴς τῇ δεζιᾷ χει) το παρατυ ή ξένου, ἔζντει παρφαεῖο 

Ἐ οὐ/ετιαπάα επιεβς ἵω α) Φ᾽ ὀνθι ἁὐπαξαιο το αἰαρπάξαις:δε αὐπάέως Αεοὶ. 
εβ δε Ώου, ΡζΟ πάσα». ΥΟΧ σερπ)λὸ Πβηϊῆ σας παρρτυλὸν αιρίόμό οὔύμηη » φΐς- 
μή μον [0Υ/11ο [6 ο/Γεγ), 
κό ἀπιδησένιν. Ῥ οξτιζα δὲ Ῥϊπάαηία ρταβς, αιὸ «εκαηβεμὲ {πσιαξης πος τες» 

Ῥαπιρτο ἐφ ἀπειδή πεπείηχεν ἀυτὸγ, Ώος ε(ξρηες ΗΠΟΥΙΣΕΥΑΗ ή Ιά {ρ//η.Ὦ]ς1- 
:61έ ἀπειδίω δὲ ἀπιδίω ἆς αάϊοας Τ,εκῖςα. τν ο 

| ἀλλ’ δω ος εξ αλλ’ ο ρω Εύφημος ἀπιδορῶν τὸ ἀκτῷ τῇ ἀμπά χειθὶ 3 ἂν τὰ σιώα- 
"φας ἐφέξατο τί δείαν βῶλον.Ἡ]ς ποϊαπά επι αὐτερέσας Αεο]. ἀῑξεαπι ΡτΟ αὐτερείσασο 
"Ρατεϊείρ. Αοτ.Ι. γεὈὶ αὐτερεδω.Οππρά Πᾶς Ῥϊπάατιις ἀῑχίε χειθὶ αὐτερείδεν χλρα Ὑ Ἱτ- 
οι] ἀῑπίε,ζεχεγα Ἰφηξεγέ ἠεσγάπε 

βῶλακα δαεµονίαν. σεὐαηι  {μμίαην νοςεαε» Ὠμία ἆφπιοτ Εἄπα ἀεάεται, ὃς αίᾶ 
πιδοίαπι εταϊ ροβετος Ἐαρπεπιί Τήθγασι ἅπ Ῥοβεβατος. 

πεύδομιν. Ηοε εί, συωδαύοµαι σι ἀυτία ὃκ Ἄγεὼς πεσᾶσιω Ἱστακλυθέώαι, καὶ τοῖς 
“Δαλάσσης ἀἆλμυρεῖς Δλαλνθίώα,. Ὑοτουπι πεύδοµαι ε[εροξείουπα ΡζΟ πωωδαῤημαι. ὃμ 
δρυρατος πιετοηγτηία πιατετία ρτο ἔοιππᾶ: εκτοῦοτε εοπυραξτα παιῖς Πτπια εβε 
“ἀο]ετ. βάν.Ώογ. δε ΊοἩ. Ῥτο βίῴαι δὲ σι) Ῥει απαβτορλεῃ ἀῑοίτατ Ρτοσομβᾶμλρ. 

-παῤάθρασις. 

εἄπιρες οεεῖἆεπεα]ε ρείασας 
Έεττετατι Αἴἴαπιε εσο ΓαῦΊπ- 
-ς ξαπια]ος, αποταπι ε[ξ εὖτα 
ἀαροτϊρή(αας. Ηδετατε -ἁοπη - 
πος, ποτίαῦασ νι εαπιάιἹσεη- 
εετεπβοάἵτεπε. Ψετάπι ντ γί- 
Ἀεο,αιασάαεοσασα οδ[Εἱ (ως, 
Έτππηας ἵπ πας ἱπβα]α Τηετα, 
αΏτο τεπιρας{άοπευπι ἀῆβοία- 
τα εξ Π]ία σἶερα, ααπα ροττεµ” 

ἁῑε Εαρ]ιεππή Ροβΐετος ἴπ Τρα- 
Σὶοία 110γα: ο μεος, 9ί 

οπῖπι τεχ Εαβπεπηας, Νερταπί 
Ρταβᾶϊς εαπίτασι βῇῆπ9, αποσι 
οτι αἆ (ερβίΗ τίρας Έπτο- 

Ρ3 ΙΟ βία Ρερετῖτ, αἆ Νερ” 
τυπο [άστατη Υίαυε Τα πατατη, 

ἁοπιαπι {ααπι ρετσεπί(εε, εᾱ- 

απείη Τασατίας Οτςὶ ἔαιιςς5 
ατοϊεσίβετ, 

ο. ο κ 

Επὼδ. κῴλ.Ιγο 

ἑωσέρας ὑλεῷ πελάγει ασὸ- 
καν. 

«δν καάσν ν - λ 
ἡ΄ µια) μὲν ὄβεμου. δαμιὸ 
λυσπονοις Θεραιπογ-- 

7, ο. ΄ τς 

τεοσ φυλάξαι,τῶ) οἱ ελα 3οΥτο 
Φρένες 
Ν ο » ς 

κοὶγω ὦ τα ἄφδετου γά- 
σῷ κέχυται Λιβύας ὀὐρυχόρε 

ατέρµα Φρὶγ ὥρας. εἳ }ὸ αἷ- 
Χοι 7Η βάλε πας χΦέγιον 
τσ ρ ΄ ΄ ο". Ἀ 

Αίόα σομα Ταγαρον εἰς ἵεεαΥ 
3/ 5 Χ εχν «ς 

Έσφαμος ἐλΡωΥ» ος µσ- 
΄ ” 

σαῤχε Ποσειδέωγος, αὐαξ» 
ἂν -ν ... ω- οσα, 

αν ποτ Έύρωπα Τιτυς θυγὰ- 

τής 
Ὅκπε Καθισᾶ πας ὄχ- 

Γβετάφρασῆ ον 

ευ μη ΠΡΗ 
ρείαση» {ᾷμΗσ11. Αὲ 
εζο ᾖογζαδαγ Ι4ῃΣΙ{εης 
αημ]ος φιὶ ἠδεγαης ἃ 
ζαῦογζήρ, νε ταῖη οή[ο- 
(Π1γεησ: [ή εογή(η οὐ]ά 
Ισ ηγέχο.Ἐε πζ η βαε 
:47/ήμα ΓΠΟΥΣ 16 [1/81 

-οᾗ εόγα βαρίο[Ὦ (νο 
4Ἠε Γεπρι. δἱ ερ 

σπα εὔ ῥγοίεείβεζ» κκ” 

σα σεγγεῦγε Ογ οὔέιαην 

Ταπαγω αά [βετασε 

«γρηίεπς ΕΗΡΛΕΙΙΗΣ βλ 

{74 ψ εζ ΓΗ ΝερέΗ: 
ὴ ύεΧ)ζηεη ἀααη 49 

Ἅαμν. Έκτορα ΤΕΙ ᾖΗαβερετς ερ ΑΡΑ Τ1ρΑ5» 

ε 

3 
η 
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«ἑασέα, ὑχῷ. Γ οἴιατεπε Ώρς υπ Πιρεσ]οσίρη»:ὅς απαρίσυμπα εβε γετυαι εξροές 
γείρεττίπο Ρεκάίτοπα, 4Η γετὸ ἵπ οεςἱάεπτα] Ρείαρο ἀἁήτοίμεαπι ἱπεο]]έρας. Αά 
«β[εεταττυπις; τεζετῃή Ροβε ἀῑεῖς 9εο]. θίεαπε ἵοςμπα εαροΠἰς, ήτοι κ’ ὃ χκιρῷ ἕ- 

ος ο- : ω ΄ 3 η Ἔ τασέθας » Ἡ τῷ πελάγει } δυτικῆς Δαλάοσης ἀκολεδήσασα». 
ασορδρα 1)ΟΤ.ΡΤΟ σσομένίω δε ρετ αρλατεβη Ροξείςαπι Ρζο ἑπορδμρίω ἀτλοπιαῖς 

ἕσσομαι Ῥοξείςο ΡζΟ «ΟΠΙΠΙ ἔπομαι. 9ἷς ασέῶπᾳ Ρίο ἔπιδω «ἁῑσιε Πηπα. Οὰ., 6. απ- 
εἰατ. τ. : 
ἃ μο).Ἠος εβ ἀλλ ὅμως διωεχὼς σπαρήγεν τοῖς λυσπόγοι οἰκέτως ἀυτίῶ φυλάξαε, Ίτα ἵω 

Εληομίοσηπα περ Ιβεητίαπι απα{ῄα σΙερα; ε]ρα ἵταπΣέειτης. Ἠξε οὈίετια ὄβωωον, 
περ]εξτο αασαιεπξο ἆλςῖ το ὤρανον. δε δεραπύντεοπ 1οη.δς Ροξτ.ρσό 5έράπουσι, Ἐὰ- 
πι]! απέεπι γοςαΏξΗς λυσίπονοι , άποΠίαπα Ἡ Φεασοῦ τὰς σόγως Φλαλυκσγ τῇ Ξερασείᾳ» 
Μαπυΐε Ατετίας ]εβί δαµαλυσπόνοις Πα ἀἰἑποπε.νε εκροπᾶεατ,(μμάε εεβα”α{- 
ὕμε; αποά Ρίστοτυτη εἴ.Ω σα {εξξίο πος πια]ὲ εοπµεπίαξ Πεῖς Ίοεο. 

3) τῶ. ΟΒεπάς αιϊἁ πιαῇ Εαπια]οτυπα περΗρεηεῖα αιευ]εεῖε.  Ἠιπι- 
τησι οὐδά «ρὺ ώρας, Ώος Εβ, «εὶ οἳ ὁἔουτος χθες υ, ὁ τη δε γήσρ τὴ Όνρᾳ Φεχύδη 
᾿βῶλος ὃ ἐυρυχώρε Λιβύης ασέρµα. Ἠπὶίης {επτεητία {επάεπι ρ]επίοτεπι εχ ρβταρΏταβ 
(Ἠαμήίτο, τᾷΦδεγάσῳ. Ὦ) οτ]ςὸ ἀῑέτα ρτο πηδεγήσῳ : δε Ἱπτε[Πρίεας Ἱπίαία Τῆετα. 
Έτ σσέµα Λιβύαι ἀῑείεητ ρ]εῦα: νε] αμία εταξ]άθγεα: νε] απία ταπᾳπαπα ρ]ως]- 
Ρίυπι πἠρταΠορί5]η 1ήΌγαια εται κο τε ο 
ος ἰαὸ ὥκο. Ὥοσει ᾳηᾶ Ῥοπα ςοαΏισήτεηῖ 111 Ταπαζασι νίαπε αΠεταατα Βμδ- 

{ει σ]εῦα.α-ἀ. εἰ γε ὠυτέω πία) βῶλον» ὦν τοῖς ἑαυσα οἶχοις ἤγαγεν εἰς πέω Ἱεραν Ταάναροῦ 
παρφγε2ργῶς» χθὶ εἰς τὰ χβόγιοΥ ΑίΦε σύµα ἔβαλε ὅτε: [ηπιήτ αυτεπα ῥτίπααπι ΕαρΏεπαυπα 
1 Ταπατο Παδίτας, σιια ντος εβ {π Τ,αεοπίςα τερίοπε, υὈί {πέετοτησι ροτίαπᾶ 
«πε Εειίαπεασ:δε Οειρετὶ {ρε[μηςαπιρες απαπιαὮ Ηετευ]ε αἲ. ἡαζειῖς εΒτε- 
ἁπδας. Όε σα γίὰε 5ιτα. 1,8. Ἐθραμὸς Ὁ οἵ.Ρτο Ἐόφημως. ἆς (ερμ{ο Ὁά- τά. 

Όμναιρ. 

παῤάφρα σε, 

απασία σεπεταῖοπε Ἑπ- 
Ῥ]επαῖ περοτες εὖπα Οταεῖς 
ἵπτατη εοπΕίπεπίεπι Ρο[Πεάα{- 
{εητ,δτ εχ. 1αεεάσωοπε, Ατ- 
6ἱς ὃς Μγεεπίς ἵω Ἐάθγαπα 
Στοξεδε ΕιμΠεηε: εσης επῖπι 
απαττα σεπετα ίσης πῄστατα- 
πι [πωτ Ηετας]άς ἴπ Ἠδης Ἡτι- 
{πίαη, Ίαπςο γετὸ απῖα ἵα 
άλλο Ἱπ[α]α ἀῑβοίατα εβεσ]εῦ, 
ἀεεϊπιαίερεῖταα ταπτπα σε- 
πεταῆοπε Ἐπρβεπή 1Η Ρο- 
Πε , ΟΥτεπεα Ίωθγα Οοἱο- 
παω ἀεάασεητι Ἐτ εεττὸ απὶ 
-εχ Ρετεστίπῖς πιυΠεήρηςτς-- 
"Σηπίαςῖς παίσεητας Ατσοπαν- 

ιό 

οροφὴ γ. Κώλ. ἐδς 

περάτωγ παίδων κ΄ ὀππγεια- 
μένωγ, 

ὦ νε ΄ Δ 
αἷικὰ οἱ ΜΕά λαβεσυ» Δα: 

γασις 
3 ο. 3 ϕ 1 

«νρειάν απειβο). ποτε 2ὸ αεν 

γάλας 
ἐξανίφται Λακεδαίμολε, 

Αρ- 

άν πε χολπου χαὶ Μπυ- 

κίωαρ. ὦ 
γωῶ γὲ μα) ἀλλοδαπορ 
κευπον εὐρήσει γωμάς - 

που 

µετάθρασς. 

-411271ὴς Πού β10: 

σπα, [ζησαΐ εμας εαην 
οὐεΙΗ14ΕΣ εἶο Πάπα» 

{πρίαπη εοησΊΠΕΤΕΠΣ ΣΕΥ- 

γ1. ΤΗπε επί πας ηᾷ 

ΗΗΙΟΜΕΗΣΗΥ 1άεεάαληό- 

Άρ ΑπζΗισημεβα» ὅ' 

Μγεεπὸ. ΝΗΠΕ γέ72 ῥέ- 

γόσγήπαναε {ΕΕ άμηε 14: 

μέπ]ες ΙΜΠΙΕΥΗΣ 19 {εξ 

σεπώς: 011 ἓᾳ ῥᾳπε{2η- 

{1 επ ᾖοΠοίε ὨΏέΟΥΗ/ΙΗ 

-σμ//η γεπεγήσΕ, ς1ςΠΕΝΕ 
άτι - 
-ᾱ- ε 

υπ 



510 ρῬινσ ο κκ 

ες παλ πκὸ ἘιςἜ ὦλέχεσι γένος. ᾧ ο μα το 
3 1π Οαµταπα: ς σε ς 
ἃ Έβετα Ἠετος 1π : κεν τάγδε σα» μα Θεῶν Λο ἀοπμήη » (ΕΤ 
απατη ἁ {ε Τ Ἀετατα ἀσποπίπα- σον ἔλθύτε : ον ροή «μάς 

Βἀκἀπεξίας ΕσἠΠίσαατεαη, υ η 2 υτες ». τέκάνσα  ἄμαεο Φιοβώκηρ αμ, Ότι 

Ροίζασασα μας γεπετίης, ο - φωτα χελαθεβέωγ πεδίων . ἁαε Ῥδαδι αΗΡΠΕΡΙΕ 

ποτε ῄο ἃ Ὀής αβεΒῖ, οἵἱε- «Φέασοτα). ὢ' μὲν πο-  οταοην 

της εκ ρτοσεπίίοτε 54110 Βας- λυ- 

τας, 5. Ἐαρλεπιο , ουί ος Ἱεύσρ ποτ' ὃν Φόμαπ. 

Τοπιρίασατασι αὐφυα Εππα ορ ὦμρώσει θὲ 

{α{ζερετατ, ἀεείπιας {εράπιας, ο ος κα λα τος 

Π]ς ααὶ Τγδίεοσαπη εαπιροτᾶ ρίασί]5 παδίδας. βιἔοτυπι ἁοπήΏας ετῖς; εαδίη 1η σερῖοπεττι: 

πε {6 εοπέστεςε,αΡοἰᾗαῖς οσλουἰα,ίΏ εἶης ας πιη]ώς ἀοπασίς απσεῖςαπασα],αεςερῖο Πλο-. 

Στηςς 

ο πεατων παἰδωγ. Πος εβ κ τέοσοραι αν αἲνεαὶ ελόστο ἡ- ἀποιία» κο χάτερα σαρ' τοῖς: 

Έλλησι σίῶ πλατεῖαν ἄπειρογ ὃ Λιβύνς τὸ ιά Ἐνβήμου γένος. Νοιαπάυπι ὤμα {απ ΡΓΟ: 

γένος. ὃς οἱ ρτο ἄντῳ.Ἑτ Ὦ5. ἄπειερ ρτο ὄπειςρ. Κεάιὰς. Ιεσῖεις ἐπεναμλνων 1η" 

Άογ. οπᾶπι ἐπγενομδέω) η Ρις]. 

πότε Ἅ. Ἠος εξ μᾷ τα τέοσαεα, ᾿λυα). Ἀαϊίοπεπι τοάάϊε νατϊοϊη]:. ααία’ 

πἰωαίτμπι- {η Εαεῖς εταΐ νε «ματια σεπεταίοπε Ἠεταεμάς Τ,αςεἆαπιοπε ΑΙ- 

Ἑΐ5, ὃζ Μγεεπῖ πήρτατεηῖ {π ΟαΗ1βσπι Ιρ{αἱαπι» αμᾶπι εοἶοπία ὀἀεάπδτος 

Τβετας ἃ {5 Τπείαπι ἀεποπηίπαιΗξ. ἐζαγίρωρται Ῥεῖ ΞΕΠΙΡΟΣΙ5 επα[ίασεη Ῥτο ἕέε-- 

νασήσωτα: Νάπα Μεάεα. ἆς τε 8αττα οσα πϊσας,μεγάλας ὃς Μυχίωα ὮΟΤ.ΡΕΟ «ΟΤΗΠΗ. 

μεγάληε,ὃς Μυκίωφν. 
ο . 9 . - : Ξ .ς να 

νωῴέ μα). Μηταϊατη {οτεῖς {εσ]ετη απαήζ]α σἶεδα ἀῑεῖτρος πιοἆο, ἐπ ὃ οὐ τα-- 
αυτεπα- , 

εὐωπος στὸ ἔκχειπο Ἴδος ᾗ ἔθνων η μλακῶς ο εὑρήσει τὸ ἀποικίαν. Ηιποτῖααι 

παμηπιοἆι τεξετε. 9εΠο]. Ἀσσοπαιτα ἵη Φογτβίαπι παμίσαηῖες 1η 1επιπίαζας- 

σπ]τετες ποϊάεταπῖ,αε ααδἀ ἃ πιατῖςῖς οὉ στατς οἱεπεῖαπα ραβα εΏεατ 
τορπ]-- 

ὤπα» εος ζοπισιμαῖ «ο Ε 1ο οεςἱάσταπς. {τής αὐτεπῃ γαςυῖπα παδξὶ Ιοευα Ατ- 

σοΏαΗςΣ, οσα πιαἹεήίρας «οΏστεβι {απε, ροβεάσςο ἁπεεβετυπτ. Ίπάε Ρίο”- 

εεπιτὶ Ηδεσί Ραΐττες Γασεάσπιοπα απαδεαπι ἵπεταπε, ὰ αμίθης οἰωίτατς ἆοπατῖ. 

ἴπηε. οεὰ εὖπα 9ρατίᾶτα εἰαπεμίόσα Ἱπιαάετε εοπήριαίεπε» ρατείαξτο. {εε]ετε: 
« : στ μν ων Ξ νὰ - 

ἁος η ζατοετεπι ἀειτυῄεταπε, Δά αµος πλαϊτος θάἴεαπο Ἠαβπεσαης : δὲ νε” 

ες επι {ρῆς ρεπαµέατυηε : ας πιαπεπεςς. 1η εΆτεετε Π]ιος ορετος. ἁιπωμε-- 

Ἔμηε, 9οἆ οἶπι µας 2σεο ομαβΠεης, ἀςπιο εαρτί {ωπῖ ἃ Γαςεδσπιοπής.» απῖ- 

οὗπι οος {αρ Ιςῖο αξῖσετς τε]]επε. Τῆετας Απτεβοπὶς β[ίῃς εοἰοπίαπι οτεὸ 

ἀεάπέξητας» ἕ-αεοΏες τοσαιής » Υέ οβρβῖμος ος ΠδΙ ἁατεβε : ουὖος Ἱππρεςα-- 

τος 1π Τμεταα Ἰπφα]αβι- εάβωσέετε. ἵπτες Ἠ]ος {πε 5απι5 ες αμο Βαΐ-- 

σης οπαπάμδναυί Ῥπσιης ἑ Τπεσα Ογτεπεῃ εο]
οπίαπι ἀεάπκίτ. Ὑἱδε Πετοάοτ.. 

1.4«Εάτ αητεπα τς ΡΒατιηςος  Ἑάρμεπιο ἀεείποας[ερείπιης, νε ρΏπᾶ απτστο- 

ρία Ἠωήας Οάα επποξα άσπρες, Ἡὰ πας γετοα ὶ τὸ Μ]ωδείας. ος ἀλλο δα) Ὥος. Ρτο: 

οἱλλοδα τῶν. τω 

ὦ κε πώφε. ος εξ, ὕτιες σὺ μη Θιῶν εἲς παύσίω γῆσον παρ; λρέμάνοι τέκωσι 3: 

Ῥώζον τὸν ὃ Λιβύης πεδίου φιασυπέω. γιάες -ὸ ἆ τοξο αἆ ῥτασεάεῃς 2έο:᾽ 

αὔασι οὐ [πιζίοπεσ) ετσι ποπήπο οἰἱεδαμα. Οπἱριίάαπι οἰτουπίερα-- 



ο ΡΥΤΗΙΟΕ: ο ϱ ΕΙν 
«Ἡῑς Βαστυσα Ιπτε[Ηρί {αεῖς πάϊσας, : : 

κελαθεθέων. Άδομρετ χελασεφὶς Πτ ὁ κέλαυοςΠίσεγ, ὄεγέφος Πμδε;.δὶς νοςαΏτες 

εαΠ1ΡΙ Ἰάογα ηἰρεϊς πυδίρης ΕαίαΙ» απῖα Ίοεμς εἴξ πεσιεπεῖδας Ιπιρήίβως ὃς 
τεπιρεβατίοα» ξετε]ς: αποὰ Πετί ποῦ ροτε[ῖ αιή εος{ Εάεΐετω ΠΗςΣ πηΌες 
φεῖὴς οὈ{ευταίπς, ΑΠαταᾶο αΏειτις αὗ Απισιοπίος αιίᾶ 1 {οΐα Ογτεπα 

ἀῑθγα ντρε πἶδες εἰτεμπέαμάμπτας, Ψεἱροεἁαφαιε θελο]. πιασηϊεαόμηῖς 

αυξάαπι ἀες]αταῖας επιρβοβς , αμδά οευ]ί νε]αεῖ εεπεῦσῖς οβμοίπαπεας» εἶπα 

Πῃῖς εἴης πος εειπαεπτ.Ν εἴ ρτορτετ αεἰωβαα εεσταπα, ὃς ατεΏᾶ τατωῖες απί Υἰ- 

βπῃ 15ος Εαολεπτυπι οβι(εαπο,δς ἕειτα Πιρετβείεπι τεσιωπ» Υτ ἆοςετ Ουσεῖης ἵα 

Αἰεχαπάς Βιποτία. 
ἃ μρ. ος εᾶβ » ουπιά Σ Ἑάτ 2 Ίσω οἴχω ὃ Απόλλ ) 

ς τας 3, οππθα, ποτε ὃν Ἑαάττου, ν σολύχευσῷ οἰκῷ ο Απολλων ἄνα-- 

μδήσει ποῖς ἔαυσὸ χθησρος » εἰς ὃν ΤΤυδικὸν γαὸν παρελμόμλρον οἴκιςὼ ὃ Κυρώνντλοέ- 

δω. ας εἰτοιαβαιμεῖα Βαΐειπα [ατῖς Ἱπάΐσαε, αά νε οτασμἶηπα Αροϊμπίς εοῦ- 

αἱ ηἱε,ρεἡς ἀῑκίπιης. Ῥουτὸ αάεπι Αροϊμπίς αρρε]ας πολύχενσο γεὶ αἩ οἵ- 

παπισηεῖς αιτοῖς» απϊοας ποα ἀπδίαπι εΒ απ τοβαµασίε: νε] ἁπιπ]άτη- 

αῑπε αµτεοτηπι ἁοπατίοτήπαρνε Οταβ ααὶ Ίατετες αυτεος Ώεἱρῆῖς. εοαίεετᾶ» 
9 ΄ Ἔ .. 3 29 . α 

ας. ἀμνάσει ος. δε Ῥοξτ. το αὐαμλήσει, ὃς Φέμιοπ σετηίΏαζο σ παςττϊ «αμία ρτΟ 

όμωσε, Ώος εἶξ χεησαοὶς. 

σαραφεσαρ. 

Γκσσστα τα Ῥγτδίασι τεπαρίσσι 

«Δε[κεπάετίε, Ἡτ ἵα Ροβεσαπι 

ἀπβτα να εἷαβε εοἰοπίαπι απ 

οἷα ει ἀεάπεετει ΟΥτεςξ. Ἠὰ- 

Ῥγα οἴπίτατεσα,Υνδῖ Τοπῖς Μ1εί 

φίπσας ἀε]αβσαπι εχτατ.βιαυς 

{ς ἵσαπατα ει Ἠδεάεα. Τσι 

Ασσοπαπία ἁμαλπϊ πετοες οὗ- 

τωπτείσεητες οὐβαρπετααξ 

ασπτη εἶας ρτα(οἱεπτίᾶ ααρίε- 

αἶατῃ ασάαίπεπε Ἑακγετὸ να- 

εἰοϊπη τεσίταἴτεπι εαξτας οοπι- 

Ρτοραπής Ναπι ὀ δεατε Ροΐτα- 

πιεΗ ες Ῥλτοπίτια π Ῥαττε, 

{εευπάσαι Ἐτιάισα Μεάες 

ψείδα, Ὀε]ρλίςα ἰαοετάοξ τες 

τπας ετεχῖς, αππτα εκ Ἱπέρίσα- 

εἶσοπε ἀϊπίπα,πος αἆ επα 1πίες- 

χοδατα τεροπάϊς , {εά αἆ ἵπα 

πια το[ρεσῖτ : απὸ Εαέταπι εἲξ 

φεθδῖ τες ἀῑδία {ἱατς, ἀεεία- 
παπεσῖττο ἔατο ἀεβάπαταπη εἴ- 
ἐς Ογτεπςς τεφεσι, - 

ο 

εὐπφ. κχδλ.ίδ. 

ΤΠ ΦοΥΥα9Υ καπαβατα, χό6- 
79 

τς } / ω 

ἑσέρω γάεοσ πολες «γκ- 
εν 

289 
ίω γ΄ Ἀδείλοιο εὺς πἵον τέμλνος 
ας ρωίδο, : 

Ἡ ρα Μηδείας Ἐπέων σἴχες. ἔ- 
-. ον ς 
σαέω ὃ ἀκίητοι σιω” 

σα 
α ες 
πρωες αφ τίσεο! 

Χ ο - 

πυκαῦ μῶτυ αλοογτες. 
ὦ µαχαρ Ὁὲ Τολυ- 
μλάσου» σὲ οἱ τέτῳ λό- 

7Φ 3 
Ἱα 

λεησμὸε ῶρρωσε Μελίοσας 

Ἀελρίδος ὀυτομάτῳ κελάςδῳ' 
ἃ σε λάρες εἰς πεὶς ἄυ-- 

ίσωσα σεσεωμένον 
» ο ΄ 

βασλἑὲ ἄμφωε Ἐνραάςν 

μετάφρασις. 

4 Ργεβίαπα ΤΕΤΗΡΙΗΗΕ 
οὖτι ἀε[ζεπάσγ1έ.νέ 2601 
ῥοτε [εῷμεησῖ 10 Πα 
ὄ πεμ]σος ἀράμεαεν ΗΣ 

ζάβίῃσΗε ἀεϊμύγητη 54” 

Σγπή. δαπὲ Μεάεα γε- 
ῥοίμ Ὥσς 41: (7165. 
Τγοιπε[αῶ ἆµχεηι Γπε- 
ΤΗΣ ό εμτ Π1εἩ” 
Ζ10 ῥεγοές μπε» Ρ7Η- 

4ρης επ αμάτεη- 
Συ". Ο ἔεασε ᾖὲὲ Ροίγήη» 
Άεβῖ» {ε τετὸ 1 ῆάε οΤΑ- 

Σἰσπο γαμώ ετεκῖΣ 

ααεγάοσΡεΙρΡΙεω[ῥο”” 
ραήεα γος-ᾷ μα Σε αμε-- 

ο Ποσο. 
ζεβινασΗπε7εζ6ΠΗ 4εεία- 

74117 677εΠέ, 



κορν κατ 
Πύδων νὰω. ΟΡειμα εΠιρβη ρταροῄεἱοηίς εἰς, ὃς σας εἴἶπα Ππρει]οσίρις ΟΠ»... 

ἵμβσε Υ' όν, εἰς Πύδ7οΥ γαὸγ χαταβαίτα. ν΄ Ὀ1, ὃς αιαπάο ογας 1] Ηπη βεεερετῖε Ῥαΐει», 
χξόνω « ὑρέφ. Ἠαε {απε αμα πιοΏεῖ Αρο]ο: δἃς ππσεηάα «πι ἀμγάσε 3έ- 

μισο, 4-ὰ. ἀδαμλήσει χεησμιό γξόγω «ἢὸ ἑσέρῳ, δια γαῶν πολλές αἴφρας ἀγαγεῦ σθὸς τὸ αὃ 
Ἰνείλε Κερῄδα Άιπαρὸν τέρλωος. Ιπ Ἠὶς οὈίετια γάεοσπ Τοη. ὃε Ροξε, ἀῑςί Ρίο γαυσ. 
δε ὦμγὸ Ώοτ,ρτο ἀαγέν. νεῖπ {εαιεπεῖρις ῥαρὺ Ρτο ζαφεν. 
ὙΝέλωο. Τ6Ώ.ρτο Νείλε ὃς Κερίδα Ὠος. ρτο Κερίόυ. ος εβ Διὸς Κεόν σοιοδε. 

ΊΝι]ς αυεεπι γοςατς Τυρίτε εείαπι ὰ Ῥατππεποπε, Αιγότηιεζεῦ Νέλε, σπὸςά 
Ίουεπι {15 ΤΜΙΠ- ποπίπς «οἰετεῃῖ Αεβδγρῖ] » αριά οιμος Να α- 
αμᾶ Τουϊς ρ]ημίᾳ ααιήρο]ετ, τέρδρος Νόλωο Γκερίδε. ΡρεΗρμτα[Ώεὲ γοται 1ή- 
Ῥγαπι, ος τες 

ἡνα,Οοπε]αβο γαι) Μεάεκ». (--ᾱ. ταῦτα ἔφη καὶ ὃ Μηδίας σλεµυδία γοὶ ἔτοι 
ἐλόουτο Μηφείαι λόρρι. ς 

ἐπ]αξαφ. Λά Μεάςς νειδα οῬβαριείπε Αγσοπαμεα.ᾳ-ἆ. χατεσλάλνσω σγς 
οἳ ἴσονεοι ὕρωεε συωετίὼ ἸΜηδία, συμβελίω ἀκέσαγτε. Ἠῖς ἐπαξαν» δε σιωπα. ἵτειι » 
πυκη) Ώοτ.{μπε ρτο ἔπξαν. σιωσ}, πυχζω, 
ο µαχαρ ὐὲ Ῥοξτα Αροίίτορ]ε αά Βαττιπῃ Ῥο]γπιπε[! ΕΠαπι,Πς ἀεείαταπὰα 

Ρτα(ϱιό µαχάει Ῥά ή: ϱὲ Πολυρρήσου, σὲ 3) ΚΕ. τάγδε ὃ Μηδίας κατικὸν λό2ρ, ὤρρωσεν 
ΔΕλΦΙΚΗ ἔέρεια ὂν ταν τομάτου χξήσασα » ἐπεὶ σοὶ ἀλαχειγομΆνω πεεὶ ὃ κἀκοφώνε ΦῶΥήΕ, Τε 
παρα Θεών ἄπίλυσε Ἀνοιτο» ἔχ ἀπεχρίγατη πεεὶ ταυτής, ἀλλαὶ σεῖς χαίρερ σὲ «θεσεια Όσα» εἷ- 
Μαρῦμογ Κυρίώης βασιλέα ἀπέφεξε, Ἐ εξξὲ Ισ]ειτ Ῥεαεις Ῥατεις γοζατης, απία {ος- 
εὔπατας Πε ε[ὲ αι Όοπα Ρετεῃς » ἀῑπετία ποπ]τὸ, πιε[οτα» ους πυῃ-.. 
αμα 1Π Ἠπεῃίεπι γεηῖΠεγε, οὈείπος, Ηῖς γοςῖς επιεπάατίοπεπῃ αµατεῃς» χε- 
Εηηπι {ημεπῖε, ᾿3ξ Πολυμνατου Ώοτ. ρτο Τολυμωήπυ, ΑΠεηείευτ Ηιής Ἡετοάοεης Πστο κ. αιά 
ἀῑεῖε Ροΐψπιπεβυπα εκ Ῥβτοπίπια λαυμῖΠε βΠαπι Ῥαἱρηείεπτεπι, ευϊ {πετίεπο- 

-ππεῃ Βαΐεο, Ρ ἀ θος : 

μελίαα». ος εξεἑρεία, Ῥτορτὶὸ απϊάεπα, γε παοπεῖ θεμο]. δασετάοτες (ετειῖ5 
Ἠέλιοας ΥΟςΑΠΕ ο κατα χεροικὠς νετὸ οεῖατα αμα[]δεε. αἶίας, οὗ ημας οπἱπαο]-΄ 
επ], [οΙ- αρ] ριτατεπι. Νάπα νε ρυτα εαίἴσαιιε {ππεαρες: Πς εἴαπῃ {πεετάο- 

τος εαΐΐας ὃς ρυτας ε[ε οροιτοι. Νοππι] Ἰγπιρβας οιιᾷ «εἶσειπι {αετα γετία- 
΄Ῥαπεας, Με[ῇας γοςσδαπε.Εα.,Πεμεῖ παττας Μπα [ξας Ῥατατεηῇς, Ρετ/μοίευης - 
Ἡοπηπί ση νε «ασε Ἠμπιαπα νε(οϊ ἀεβπετεπε, δε Εειό ας ατὈ οττα ροεὺς {είε.- 
αἰετεπε. Όπο ἵεπιροτε Της ες 1] ΜεΙβα, τερετεο αβυπα Έλμο; Ρήίπια πιεῖ ϱο- 
σηεᾶῖτ , δὲ ευπι αθια παίχευτη ]δῖς: Ιἀέπιαε ςχας «ἰοσιῖτ, εὖαιε απἰπιαἰεμ]α 
ἁάλίαας ἃ {ε ἀεποπήπαμίε » πιαρπόφπε. βμάϊο- ευβοάΊηε. Άεαιε ος 
1π. Ῥεϊοροηπείο  Εαέχααι τταάπης. 1αδαπιμς {εηδίιε Μεμνιπι Ότε- 
τα. τερεπι {ἡβε , εὐϊις Πα Εεήε ΜεΗβα . δε Απιαιμας, αμα 1ο- 
πει πηττίεατ : ὃς {πάε Μειβαπι πιαβπα- πιαιτὶς. αηείβὔεοπι 4πἩ]ε οοπ- 

τηταση. 
ἄωτοματῳ χελάδῳ. ος εἲ ἀντομάτῳ φωῇ: νοὶ αμία πο εκ πηαπάατο »εάεκ 

ἠλήρίτατῖοπε ἀῑυίπα [αεετάοτεςτείρόἀεραπτ,Ν ε[ροΏὰς απία ποη αἆ Ππτεζορατα-.. 

Ῥαιτο πείροη ώς {αςετὰος.{εὰ ἠπίρετατῆ αἷϊμά μοήριαξίοπε ἁπήπα 1ρΗ ἀεε]ατουίς, ὦ ἐ. ἷ ρον ς « 

καλα λκὀ κο κ ντ 



ΡΥυ τατος οσΕ ιν. - ο... 

γίέο,ποἩ ρτο ἰπτεττοραξίοπε.Β ορεΡατ αια ταοπς Ραϊρικϊεηεῖς Ηπριᾶ ποάος 

{οἶπετεε Βατεις:τείροπάϊ!ε Υ]ττο νατεδα ξαεὶς εβε νι Όγτεπες ε[ετ εοπώκογ. 

Αὐτόματος ὰ 96Πο].εκροπίἕΗσ Ρε; ἀωπώρης αἱ ππας γοςαρυ]απιῖη 4. Αυτώρας 

ὅτε τοῖση Ἐπέφραδε.Ὁ Ιείεαιε ἄντώρης ὁ µαρτας τότε λέγεται, ὅταν μὴ βαλευομθνου τενὸς «δρ 

ὅπου ἦνει μαντευσέωλνος,ὀιποταυ µατήσφ-σοίᾶτον οωῦ δι ὶ τὸνάυτομάτῳ κελάδῳ παρ ἔσον
 ἐν, 

πιο τομάτου ἔχεησεν ἡ Πνδία οδρὶ τὸς ἀποικίαι ὄ) σροήχατο.ἐσι ὡς πυδοδνε α
ν Βώπου ον 

θωνῆς ἐρωτώντος.Εῖς ἀάρανεπποττῖ «π/82ΡτΟ αλέφανωγεὶ αέρίωε.. 

α ΄ ΄ ολο 

πειράφραστε» - ἔπῳδ, κόλ. . μαιρεασσ» 

ος .τὸ ὦ 0 : ος 

το εἶαι ἕαππεα πἰ λα ταὶς- υφέρου- θωγαξ αλακεη όμε- άμπη ῥεκεοηέαγεμ-α 

ο τας ος απο ο γογς. κο γόζε σα ἔε- - 
Ώξοσπη ααχ1ο ἱπιρεάιτας-. ο ο ο ιων ρω ρε ὁ 

Ἰοο πείς; Ἡδετατίοπεπι οὓ- οι πες πες : δᾷς ο ο ο Ξ τε 

εἶἴπετε, ἁατίίοπάπιαπετο- 3 ῥβλὰ Φις , ς ος τ 

εεπι επεπάατεροῄες απο }ῶῶς ὦς τε ΦΟΗΙΧΑΩΜΑΥ 65 Φηγεγ Πδογου ος Ατεε- 

τετὸ απεπιαάπιοάσπι ρατ- ὠχμᾶ, το Ιώ , οσα ρα: Πο- 

Ῥωτοῦ πείς να μονο βος ΄ σαμά τοώπις ὄγδον δι. σεωνεῥωρωτος βωον 
ραἡπίαης επῖτε[εῖς 2 6ς νεῖ- : , ο ον Ὃ το ρα σε σν 
σαν η Ξ : Σε “τω ό αὐεησ γεΤΡ.14 νισῦ 

ος Ιπτετβαιεί ρο[εετος εἰς. λα ττῶς ρε ας μν. ες ροπσς- ὁ ώ ο 

περοτυτα οὕχαπας «εἶατε- --- ο ναι ᾖ  Αροιο ο”. ο 

{εἴτΑτεεβ]ανς. Οπἱ Αροίίο,: λῶν ἄντε Πυδω κθὸν εξ - «ἱογη Ρετ- ΑπΡΗΙ- 

οί ἔαετα σας -Ἐγτβία, δε . Αμϕικτυόγων ἅπορυ ὤχοπς ΛΡάΦΜΕΤΜΗΣ 
"Εγύο γδα εε]εὈταπτας, ἱσποφερμία». ὅπο τε. ἄνπον Ξ ομμ ο μεβγή. 1Ρ/η2 

βἰοσίασα επσίας εαπεϊαίς, νο αμέζια Μας τ7αήασε 
αήπήτατα απαἀπ]1σί επτ- ος - τον ης ρε 

"πας ρταβαεταπσες 1αάϊσίο Μοιπασι «ζώσω » ΧΦ το ο ο -- 

Απιριηᾶγοπαπι, αυ {ετῖς σόγ- η αγγ. 44 αμ 
ανα ..” μα. τς 

Βά(ος Ἰαάἲς ῥεαεταΏτ Οαῖο- ὠρυσον νάκος κειξ. 2ὸ επ(η ο Παμίσαβεμσ 
τὐπι{ασφεβο πα ἃ Μα- ων » ον ΄ - κ - { 

ος τρ γο πλευσωτων Νμναν, 9η Μία. 4 Ῥεο ή 

Ες εατπ πε ἱρίαπο Ιαπἆαδο, ο κά τν πας τὸ ος {4 
Ξ ῤ μες 7 {ς Ἡοί /, Ίσα 3 - 

ἀρίόίᾳπε Αέσοπαυτας, απά τας ος δή» Ῥσποτες 2:1151402 

Απίεερια παπἰσατῖοπε αἆ πο σρίσι τιµαὶ φυΤενΝΩ). το ιεγπηξΣ. 
βπτεήσα ,απιεΏς γε]ῖας εᾱ-- - 
Φ]επάαπι, ἁνσίρίτας πα Το- : 
σητη Οὐτεπαϊς Ποποσατη ρα απτηοτες {σέταητ:απατεσᾶς εκ υπο ἀρίοτΏπι Ἑπρλεπιο οἵτας ὶ 

ενβαττας απεσιπιοπαίτ οτασπίστη,ντίς επση εἰαβς Όγτεπεη εοπέεττες. 

 αάρος οσα. ο. 
ὀΔνδείς φωνώ ας οιπη {αρεσίοΏδης εοΏστεπε, ὃς ὁ θεΒο]. ενώσερος ΕΧΡΟΠΗΞΗΣ 

΄Αῶκοθωγος ποσο ες. ο), ὃς 5ρόος ἆς αμο γἱάς Ἱεχίσα. Ηὶς ποσὰ {Ιααστ.- 

Ῥ{ο λυσεάπαλλαξις. - ή ἳ 

Ἡ µάλα δὴ, οῖς εοπΏτεπάς ηὶς Ίοση», ἡ ἆάλα δα νωῶ μᾷ σοι τούτοις» ὡς τε ΦΟΗΙ 

κεδέρου βεοε ἄκρκα, θάλλει μέρες ὄγαῖδον Ἀεκεόλας, Οπίρης γετβίς ὰ]οΏσα ἄιβτείπο- 

πο τερτεάεητ αἆ Ἰαιάες Ατέε βία ΡΥτβιοπίεα:α επι ὰ Ῥαΐτο Έπτεπες εοπᾶΙ- 

οξξσμμπι τεβατας εΏε,δε 1ηζεςροίτετος εἶως εκἰπηήαπα. δεπεεπείααχ Ρτοία 

ἀθε]ασᾳς. γα δὲ ὥωτες ὦ θωγικᾶ Ἄ) αἰθνςς ἔαξος ἀκμῷ Φάλλὰ ὠνδεςότω 1) ὃν Βάίέ σε-- - 

Ἕσταηι 

ο 

[νὰ 

Ὀνφ ὃν ο κε 



. 

333. ΡῬΙνΝΌρα κ Ι 
«οὴν ὄγθνος ὧν Αάλλει ὁ Αρχεήλαος. 

ρωηκωδέων, Ἡος εΒ ὤδιμα νε] ὤνδη Έχοντος φογῴ Ες φονικό έµος Υιάξεαχ ςοπη» 

οπί ἐκ φωγίκεος ὃτ ὤνγεμο).αΏτς ἀχμὰ {αραμά
ΐεας ὦν. 

τὸ ᾷ.Ηος εξ ᾧ ᾷ Απόλλώ ὁὶ Τ1νδὸ ἀδξαν ἱσποδ
εομίας ἔδωκω παρὰ ᾗ ΑμφικπυύωΥ, ὦ 

ὅσω Ἡ Πυθίων ἀγωγορέταμὲκ Φώδεχο,
 ὃ Ἑλλάδος ἐδιῶν. 

εξ Αμθικτνόνων. Απαρηιζιγοπες Ῥγεμής Ρια{εδ Εαέτε,
δίε αρρε]]εραεας Οτ8- 

εἷα εοπεῖ]μπα οε]ερτε ες ἁποάεείαι σεηεί δις οοπβεμευπι,αά
 Τπεσπιοργίαδ.νς 

Αιροςταξίος Ἠαδες: αἆ αὐοά εοπαίΠαπι αυά παϊεεςὈοΏτΗς,ἱορο
μθήμονες {10Υ1 [εχί- 

ε γοςρῦαπειστνε παρες Απορμαις πεβηίασιπα ἵωτετρτες 1η πας ε͵οσί γετσα, 

ἡγελάτ ὧδ ὦν Ὑπέρθολος λαλῶν τε ἱσροωημονέῦ. Οπία αμῖεΠι αἆ Τβεταιοργ
]αῦ 

ζοπισπἰςψαης » εοππεπῖπα Ἠωπο απή εχ Πησυς ἁποάςσίαι Ροραᾗς τηἅπα 

1ερατατα ελΡΊεΏ4Ε » Πυλαΐαν ποεαῦαητ : Υγπάς δε. Ιεραεις αωήίαιε Ργ]αροτας 

Φεοδατας. Ῥουτὸ εοππεηες Πίς Ρἱ5 1η 4Ώπο [ΕΙ]. γεια δὲ αὐτήπαπο Περας, 

ψἱὰς ΦτταΡ: 1.9.Πετοάοί.7. Έταπε Ὦς ἁποάεεῖπι 6επτες»Τομες »Ώοτες., Ρει- 

σλαβδβοοιί, Μασηεῖες» Αεἰ]ιαϊ» Ρητμιοία , Με[επίες, Ὦ οἱορε»,Λεπίαπες, 

Τεἱραῖ» δὲ Ῥμοσεπίες. 

ἀπὸ ο ἀωτὸ γλ. ππεββ,ρ{ο ἀπεδώσω ἀυχ μάΐσωσ.Ἠος εξ ἐω
δ ἀυμσέσω.Ῥτοροβῦο 

αια ΠΡί υίατα βεναῖς αἆ Ιαιάςος Ατεεβ]αϊ, 8ε Α
τσοπαιτασΙι: ΡΙοσαπι ρα τοσα 

ἴππι ατεοίε:αἱεοταπα Ῥσοῦ σα ἀϊστεβιοπε ρετ{εαιήτατ: ας επίαπι αἆ ἱαμὰες Ασςς- 

4απ]αὶ ρετείπες, αιά αἆ Απσοπαυτᾶς σεπι5 τεζεττ
, 

ὦ δ. Ἐαείο ρτοροβοπίς : απία Ογτεβα! τερε» οπσίπεπι ἀῑβηϊεαεῖς ὰ Μί- 

γί5 Παδεπε/σαυίάσπα Ατεεβΐαις ὰ Ῥαττο ε
ῇ οἑϊσυις,Ραττις αὉ Έπρᾶεππο ἀεεῖ-- 

αἩμς {ερίπιας,Εμρβεποης αυξεπα αὖ Ἐατγργ]ο ϱἱεῦαπα αεεερεταῖ,α
μᾶ ππ Τπ{υ]α 

Τῃετα ἀῑποίατα ροτεεπάεδας Ώὰς οοἱοπία
πι ἀεζπάχαχος εἴης ροβεζο»» δέ Ροβε- 

σοτµπα ρο[ίετος Ία Τ40γαπαωταϊρταξχο».Ώς
 Ώας Ῥεαροβείοπε ϱᾷ γιὰς Φίτορα, - 

3.04.1.Ο]γπαρ. 

 υΜρυῶώ Ὁ οι ρτο λά μνῶγ.Ῥοξτα Μιηγαςτοεατ
 Αισοπαυξαςλὰ Μίηγα Νερεμπέ 

Π]ιο. Νάπα οἆ επι ὃς Σπεοσεπίαπα Δεοῖ: σπαταπι,ιακί
σαα ραῖς 1ρίοσαπι σεηυς 

εειαΠενπάετ. Αισοπ. Αρο][οπ. τς 

ἐπεὶ Μωνάο υγατεῶν 

Οἱ σλέσοι ἓὶ αὔιοι ἆφ αἵματος ἐυλετόῶντο. 
ρ 

«Ἑπβονλήης-αἲς ἃ Μήπγο Οτεβοπιεπο Ρεβ5 Παβετε,αποτησι 4] 1 ΤΠεβα αι 

1οἶειτι πστατίπε, ὃς Βῖπο ΑεροπαυΗςΠοσι
ςς ες, 

Φεύπομπει ΤιμαλιῥΟπΟΥΕΣ ἆμῶηίσς ποῦρη αιῑα ες οκαςυ]ί εοΏβ]ίο Ῥαεεμς εο]οπῖᾶ 

ἀπ Τάβγαπα ἀμσίεδε σρίσι τείετεισ αἆ ΟΥΤεΠΦΟ5,δς φύτωδο.
 Ῥα.οτ. ὃξ Αεο]ωπε- 

οἰεξτόαε απσπαςπῖο ἀῑείτας το ἐφυτέυβησα». 

ον 

παράφεασις. 
οροφὴ ὅ. Κώλ. ιδ. μετάρερσι». 

Ὀμούλαηη Ρογτὸ ὑά- 
τος α . σος Ξ 

δήωπα παώσασιοὸ [- 

τερέμηι λφιοά γε, 
Οποάπαπι απτειη,οΜα- ας ὸ αὐχὴ Φέξατο ναωτλέαον 

απλως : - 

4αιπαι/σαποπος 11 ατῃ τσ ας 9 κίγδωωος κρατεροῖς ο - 

«ετοηῖ Αἴσοπαυταἰ δε πα. 
ας. εναν 

Πάσα Ρεμοδ]οία ποςεξβχας 



ΡΥτΗτο, ορε1ν --τἩἃς 
ε6ς ἅπε ἀἀεσῖε ἵαπσπατη 

εἰααῖς αἁαπιαπτιπής γ]ωξχος, 

ἄτα ντ βεή πὂ ροτηετῖτ οὗ 

Έρπο εχρεάἹτίοπεπα (πήσε- 

Ρετῖπς. Έσατ ἴπ Εῖς ντ Έε- 

τας αῦ Ἰαΐοπε Αεοῇ αὔπε- 

Ροςς, πιαθίδας αἩξ εοπβἡ]ς 

ὃ πισόίο τοἰ]ετετας. 15 αἳ- 

τεαι Ρεῖίας ἵπ ππεά1ο οτδίς 

ΣιαὈιταίΗς(απα εἲ Βστλον 

ἔηςο (ἄστο ασροσίδας εοπί- 

το {πβσηίς) Βοττεπάησα αὉ 

Αροϊῄσε σείροπίστη αςες- 

Φεταῖ, ὙΕ απὰπι ἀΙθεπυ- 

σηξ αὉ ἐο {δί εβπετεῖαπεπα 

φιάστοι υπίςαπι Ἡαδεπεεπι 

εαίσεαπι, αππτα ες ΡεΠο 

Έιοπῖε εχεείίο {Είτοπίς 

ἁοπιϊς][το ἵπ οσοι ἀεπταίεπα 

δ- ἱρείγταπι Μασπεβα υς- 
Ῥεπι 1οἶεσπη, 

ο ἈΒ ες Ατσοηαυασησι αἰθύςα 

ταπα Ιηεετοσᾶς, ασια πεςεβΏπατε αάα 

βς Ἡοπιοτς Μιήαπι «οπιρε]αηῖ» 

Ῥτίπαύπα οπεεπα }ὸ Ἆος ]οςο ΠΟΠ εᾶ 

{εταῖε αΠαιαπάο.Ρεἰπάς Ἡγρα]ίαρε 

γαῦται Σδέξαγσο,Ώος εἴξ, Εποιήσατονἑρο). 

Έυπα ραβιιὸ {παιρβε Ῥτο ἐδέλβ».Ἠος εἲὶ ελς». 

ης Ὦ κύφωος, Ώος εξ σεία Ἰουρὰ κ κμδυώδΗ 

φαΐ. Γεϊβυυπεις αὐίσπα πεσεβιτα εἶαμι αἁαπαδηηπ » απὸδά Πα 

ασ  Ίησεῃς τε]ηπι » Ώεε «νε αἴμπε,τρα Βή εἶ τοβίῖετε Ροβτας, Έμας 

Ἑοτας, 

τος φῆσεν ἆλοις 5 Φέσφατον τω 

Πελίαν 
ἐέ ἀγανῶν Αἰολιδοῦ έ- 

ον, 
χείρεοσ ὁ θουλαῖς ολάμι- 
Ἱσποις, : 

Άλδε δὲ οἱ κρυόεν 

σπυκιιῷ µαύτευµα 8υμῷ» 
σερ μέσον ὀμφαλον ὂν- 

Φένδεοιο ῥήΣὸν µατέρον 

3 µργοκρήπαδα παύτως 
ἓν φυλακὸ οεδέὸν µεά- 

λα, 
Έντ' ἂν αἰπεμῶν ἀπὸ 
ο μών εἲς ἐνδεῖελον 

οθόνα μόλη κλπ Ἰωλκῦ». 

σ].Ἔση αζμηιαπεμαὸ». 

ΦΗηῖς νεγσϊύς εεγα Πεεεβιέα»»- 
6 /αφος. 

ή Εω 
ή 

λε μα. 

έσρατο η. θηδιεόο αἩ 
ο ἆῆσεον πες].αυς πι ρτο Έδησε δε έλος Ὅ οτ.ρῖο ᾖλον,. 

ἃ τε[ροπάει Π5ἱ αἲ ρταπῖαπι Ἱπεεντυβαοπεπ»- 

« ἀνάγκ παθώρέωσε τῶν Άρρρ- 
{ 

ὸ Ροή. γαι 
αἁατιαγὃ α]]ῃσαμη «ος 
εἶαητσο [ασ α]ε εἴάΣ Ῥε- 
παπι αὖ 1]μγών» Αεθ- 
ιά οείά » ΙηαπιῤΗς 
4έ ερηβ/[εε ἱπβεκιδΗή- 
δρ. Τεμίς ασε ᾖργ- 
εηήμτη νασιπΙΕ ΡΗ- 
-4εμ αηΏΠο εΗΡ εα]- 
1 αριά Πεμ Υήη-- 
ζει [παπάς Τηή- 
115 «γδογ1όής, νιάε]- 

εεῖ οὐ γηµτη ᾖαγοηγςα: 
ϱα[ερΗ οἩ 1/10 ΕΠ εγΕ΄ 

ΜμΙσεηΣεη, φή10ᾳ αἶσις 
ἓ [αὐμίς κά οιΩάμαης. 

ΖΕΥΡΗ1 ΥΕΠΙΤεΕ ἶαγα 101» 

ερεεεπς,εχοσά]ο γείσασ ρἱαπὸ ἨΗετοῖσο,Μιι- 

δι παυήσαξορξ χαπια Πήεερετίπε, οὶς Ὑ τς. 

ΛΜάμ[α ΠΩ] οση(ς ὙηΕΊΠΟΥΑ  Μίὼν ἄθιδε Ότο, 

εαιήαἩς ρατεῖςι]α : οἴεπίπα Ιπτειχορβαβίοπί. 

ποταπάσρσο σίνα ὃ ναυτιλίας ὡς λλω οἱ Αρρο- 

σρά Ταεἴτης Ἱπεεερέες Ώηπς ππεώίμπι Αοτῖ-- 

ἁη-- 
ζ- 

«πλ . ὃς το . νε - - ο. » .- φως ο: 

Οκάειτ αυτεπη αὉ οτασμ]ο Ῥεῖία ἆστο, απο 1ΌεῬασης μονοκρηστδὰ νίεατε,Ώ 1εἴεατ 

εἨτεπι Φέσρατο Ῥεο 9εόφατου: 
Ἐν. Δ 

Ῥας ἰοσἱ {εητεπεῖα {Σε μαρμλύον ἡν ὃὶ Πελίω τῶν 
5 αρ ω 1 - 2 / ΄ 

ὧγαι ἐγδδέων Αιολιδο πτελεντῷ τον βέον 2. πε άμα » εἶτε σεάέεσιν ἀμταμαγὴ- 

-σἽσες 
2 4ρδςφ 

Αμλιδο. Ὀοπεας σεπῖε. ρτο Αἐοχῶν: ἃτ εποἰἶασε πασεεῖ χο Αλίσδου, Ὠ- 

απήσησα Τάσογος. νασα Ἰ ντο αἱπιοβε! πια ὁ Ἱερευπο 8 

πε, Ώεἶπάε Ώκειβεο Αεοῇ Εῑο πυρ 
εἄαοπξ σεµεταῖ, Ροιτὸ σς.Αείοπε 1α: 

εἶεα ὃς Ῥε]ίαπι Ρρερε- 

ἔρες απο Αείοπεσ, Ῥπετετεπι, ὃς Απιζ-- 

(οπ,εςΡῄετεῖε Αάπιετυδες Απιγιλασπε: 

ς 



ο. ΡΙΝΡΑΠΙ 
«Μείαπιριας πα(οἰσατ,ίς Ταΐοα εκΛείοπε,Αείοπ-ες Οτο, Οτεείνοις εκ Αεοὶο 
οτιυς: Ρεοϊπάς 14{οΠ Δεο]ιάεδ ὰ ΡτοαΜο.Δωέω 1οπ.δε Ώου, Ρτο δαῤζν: 

ἀωάμπτος. Ῥτο ἀθαμπλος Ροξείοο νοςαρι]ο., {ερίως Ιπυεπίας ἀγναμπ]ος γεῖ. 
ὤσμπβος » Λος εἴ μὴ εωάμλνος χάμτηεθαι, εκ α Ρῆμας, ὃς γιάµπῖω δε κάμσβω. 

Φεβο. 
λλδε δὲ ὅ.Βοε εβ ἂπὲ 3 σιυετῷ δυμῷ ἀγεδόοὴ χεησμὸς φεικτὸς κἩὶ τὸ Δελφικὸν 

αθησήειο) » Τὸ ἓν μέσῳ: τὴς οἰκουμδῥης, Πλρωω Πυδῶνος» γὴς ὀυδέδρου. Ῥοιτὸ κρυό- 

-εις Ἆος εβ φεικτος , φοβορὸς» Πτ ὰ ποπηίπε κρύος [Υ1ση5 συοά {πι ἃ χροῦος Ρες 
«θεβολίω αᾗ ο. ταπΟιΑΠΙ ὰ κρούω » ἀπὸ τὶς ἐν κρύερΏος εξ » φώχει νομένης κρστᾶς 

«θα γτωγ. οῶς 
παρ μέσον ὀμφαλὸν.Ἠ ος εβΟΙΏ Ῥγίοπε, απαπη Πμρίτες αρπουίε εἴε πιοάλααι 

{οι νπιῖἶσυσα ἔείτα:νε γὶάστε ε{ξ εκ 5 αμᾷ αηποταιἰπαῖς ῥείπια Βτορβα Ἠπῖυς 

:Οὐκεῖα Ώας γετβᾶ,λευσέων Διὸέ αμτῶν. 1οἨ.σεπῖτ,ευς έγδ εριο Ῥτο΄ ὀυδέγδρ;.Ῥετ ἔν- 

«Φεγδρ κατέρα» Ἰπτε]Ησιε εειταῖη δὲ {ου οσαεου]ῖ ατὈοσίΌης «οπΏειπι, ) 

ἃ μοακρήπδα ος εξ τὸν μογοσωύφαλον παύτως φυλάοσεᾶς. Ψοχ μονοκςᾶσις Ίος εξ µα- 

ποπέδλος» οἰωπέδελος, μογοσαῄδαλος» Βτ ὰ μόνος δε κενπὶς ϱ4/εει.λέδέμδυ 19-δτ Ὦος.ρτο 

«φχέδευ.Εεροξεςα ΡΗαβ5 ὦν θυλακά μεγάλα παΐτως οα5ήρνρρτο πάση ὀπιμελέίᾳ φυλάς-- 

σιδα. Ῥπετεσγάες απζετωστείετεηξε ςεἶιο[.Ίιος πιοάο τοχὶς Ὠἡεοτίαπι. Φαετα {4- 

εἶερας Μερευπο Ρε[ίας,οπιπέ{αμερταπποπεσαῖ » ΥΙ Ἱπτετεβεητ. Ίπτες εαίετος 

πίεπι οἶμες εεῖαπ ετατ Τα{οη:αυί ρτορε Πιν: Αόουτασι αταδαε» ὃς πε ςα]- 

ἴσεο οἶπι εαπβπεσαε: ὃς εὖπι εταπβίβεε.., ἀεκιειπι αμίάσσα Ἰπάμίε » [πηρε ο! 

νετὸ εβ οῬιίτας: ίσαμε αἆ οπιπίαπα {ε εοπευἩτ. Όσο φι{ο Ρείίας οτας ιά 

σηεπήπίε-ατ τὔ αιήάεπι {ε οοπεημῖε: γετὺπα ροβείάϊε αεσετβτηπι [α{οπεπ1 το- 

φαυῖς. αιίἁ Επεετετ, απ 1Ρᾷ αἳ οἵασι]ο τοροπίαπα ε[εε, νι ο αἱισιο οἴήιπα 

-απτετβοστεξυτ.Ταίοη ἄμέοπι ἁῑαίεονε ρίαπι πίττετες Άεαπα Οοἰελιάϊς Υτὔεπινε 

-4Ὁ. Αεεζα υε]]ας αµτεήα τεροσίατες. Οποά εοπαἩσπι 1ρῇ Πισσείετας 11πο, 

«νε μάς Μεάεαπι 1η Ῥεμα Ρρειπ]εῖεπι αἀάμεετος. Ψ]άς Άρο[ομ. Ελοάϊαπε 

-Ώας ἆε τε. 

Αντ’ ο). Πος εΏ ὅτων ὧπὸ Ἡ ὑψηλῶν ἐπαύλεων αν Χείρωγος πᾶραγένητα εἰς τίὼ Φεὲς 

ἑοπέρων κειμένίω γώ ἔνδοξον Ἰωλκθ.δοξαε τεπηρ: {ς1]. εἶπῃ Τα{οπ ὰ Οήτοπετε- 

ἀῑπεε εκ Ῥε]ϊο αηετο,νὈί πιοάϊιείπαπα ετατ εἀοάχης. Έταί αὐτεπι Οητοπῖς {εάές 

ἀπ Ῥε[ο πποπες εσεε[ίο. 

κλειᾷ Ώος.Ρτο «οπηση.κλεισῆς.Τωλαξ.Τοἷεις ε[ξ ορρίάιπι Μαρηαπα ἵπτει Τε”. 

ϊοη ὃς Οβαπη σποπεες αἆ βπαπι Ῥεἱα{ρίομπι. . 

παράφραση. στο καῤπορι κώλ, 19, μετάρερσε» 

Ρετεστῖπης ααἰάθπναυα- ἐένος» αἲ π᾿ ὧν εστς. ὁ ο) αγά φορες αεφμε 88. 

αν. κος -.- χεδνο 4 ο νν σαπάεῖη γέ- 

αριονα ο παντα: εἶχετς αἰχμώσ Φόύμωσιν : “415 ραβὸ επ Σέ- 

πας εχ Αείοπε Ῥτοσηατας. θέ έσα ο ομῶ 

Ίταπε νϊτ Π]ε Πίου, σε ν ο ο νὰ, ΣΙ0111. Υέ58 ο 

ρταπηοπιιοτα τοαευ]ά ιαπ - ἔκπιγλος,εσας σι ἀμφοτεε μὴ ἁηρίεν εν εΦεβΑέ» 

α 
κ. 9) 

ο 

οώκτα Φεαὶς ἁπαῦας λαθις εν» 
Τπη εἶταξ ΜαςΛΕβΟΣΗ 

ους, 

τος 



ΡΥΤΗΤΟΕ. ΟΡΕ ΙΝ. 23 
σας ρετεσαττετεῖδ]]ῇς, σς- 
ααπἰπάαε γεβὲς ααήέχας. αἷ- 
τετ Μασηεβοτύπα τερ]οπί 
ναταϊα,ος αἀπαϊταπ ἂῑς εἶας 
ππεπηὈσὶς αρρτιπιὸ «Ο9Π6- 
-τεβας, Αἰτετα τετὸ πεπιρο 
Φε[ίε ρατά!,αυαίεσι (ήτοι 
᾿σεβατε {οἶεῦας, αμα ταπαπᾶ 
Ῥαϊα ἁἀπετίας Ποστοτξ (π- 

ἅ » τε ΜΜ νήτων ὀπιλώειος 

ἅρ- 
µόζωσα Φαμτοῖσι γύροι. 
ἀμθὶ Ὁ περδσλέα 

σέγετο Φείοσουπας ὀμβρου. 
εθ κομαν πλόχάµοι 

κορφέντες οἴλοντ᾽ ἀγλιαοὴ» 

δκδ 

τερΙοη: γ//εαΣ4 εοηάε- 

ηέρης απ αἱδ 1Η 

ὀγὰι αἴεετα εταῖ ῥείᾳς 

ρωτά «μα «εγαῦας 
ΨοΥΥΟΤΕΙΑ ΣπΕΜΕΊΕΗΣΕΣ 

Ἠαύγες, ΝεΠΗε εε{αγῖεί 
φις "ἔοπῇ αὔεναπε 

Ξ - πο δν πω γῶ υσ- ἔν/έά {9.111 {ΕΥ 
ππαοσεες ορτος τεταπας ο σεσακασ τα ος σεξ οργέρ(ς μὴ, -. 

Φατϊηζαρεῖ:ρεοτετεαἹπίοι- σού, τάχα οι ουνυς {9 σρετε. «πι ΜαΕΙεύµπΕ. ὅ4- 

Ες εαρῖἡ]ίς ἆεεοτας, απ! ρα]- θα: Γή αΗΓΕΊΊ ες Ροίς- 

εί Ἠάπιετος τοτήπιαπε ὀᾳίδη γνώμας ώταρ” η {1 - 

οσο ο μοβ νεα. 
9ἱ Ρις πας 15 Ξ ο ες ο ΄ πε) ν : 

αἄσατεπι εοββξορατί ρορα. ἓν ἀγρρά πλύδωυτος ὀχλοῦ. εἶω ἴ οπν [τε πεης 

Ἡ εατδαπα τεθὰ Ρτοξεξτας : : Ε[εΓΣ Ηγὔ4. 

εβ., απϊπαά {αἱ σοπετοί δε ἱωτεσσϊα {ρεςίπιςα εἆεως. 
. τν 

{δνος. ας εἶὖπα βαρειοτίρης εοἴατεπῖ » ΟἩς αμοπιοάο Επε ἱπτεϊήβ 

φεπάα ἀοζες φρᾶεαρηταβς, Ἐτ αἴτε Ὀοτίαιπι εξ το «οπιΏ. εἴτε » υεὶ κῳ,δε 

ὃ ςελο]. ρετ καὶ οχροπίτης » ξένος νο καὶ πολίτης, «ατετῖτη Εᾶς ἀεβαὶς οσας- 

Ἡ επαιταϊίο. 
ὁ 4 ὧα. δεαπίεις πµπς αποπποάο {ε οάπιρ]εευπα οτάσυἶμα, Ας ρηπαᾶπα 

ἆοεοι Ῥοξτα ας βιοσῖε αἀαεπ]εῆτίς Παβίταςττάπα ταξίοπε αγπιοζπα» Εὔπη τ8Ε16-- 

ης γοβίπιεητοσητη. Ἡεπὶς ἆμας παβας 6ετεῃς. αἰχμαῖσι ἀῑσίε {γηεοάοελλοὲ Ῥτο 

εὔρασι έβαιιε ἀατίης ροξε.δε Τομ. το οχμαῖς δε διδύµωσι ΡΙΟ Φιδόμαις. ὃς Ὠλς 

«ίυμοι Ρτο δύο.Ῥες Πτεταταπα εαπ/ροβείοπεπα ἔκπαγλος ἀῑσίτις ρεο ἔκσλαλρεΏος 

6β φοβορὸς, ὀμσληκτικὸς.δίς αὐτεπα Ώθης {επζεπεῖαπα ἀες]ατε».ό οί Ιάσων χόβτῳ παρᾶ--
 

γέ2ονε)όνο ὀδρασιν ὀμπληατικος. ο. 

ἐδὼ; ο’. Ἡος εβ ἐδὶς ὃν ὣσλὴ σιωέχ ἀυσὸ-, Ἡ τε Μαγρήτων ὀπιλώδιος ο αἑωοζο-- 

αλόη τοῖς δαυμαςοῖς μέλεσι » καὶ ἡὶ παρ Χείρωνι παρδαλέά ο }ὶ ἄδβοπε απθὺς τᾶσ Φβίκσεῖὴ 

πειοωώτας ὄμβροα. Οδίετις Ώοίκμμι -εβε ἐθας ΡτΟ ἐδὴς: ὃς ἀμφότορον Ροξ- 

εἰσὸ 4απαί.» Ρτο ἀἁμφοτέρως » Υεὶ Αφοτέωδω» δὲ ος Ρίο ὁνσκδε θά απτεπα 

ρτο ὦσλη. 

:ἄστεφδζ αρμόζοισωνδς Φαμτοῖσι Ώ)ος-Ρτο ἡντειάςμόζασα, Ὀλητοῖς, Έε φξέρσονπαρ Παείο- 

ηγπαϊςὃ {Ηπαίευσ)ρσο φρίοσε σποίοωῦτας, 

παρδαλέα.Ρ εἰ]ῖς ρατὰϊ αἱίατα Εαῑχ ὰ Οήτοπε, όσα {πΐξ γε]πεῖ ν]στηεῖς {πβρπς. 

Ῥτί(εἲς αμτοπι (σα εἲς ἵπ ποσο Εαεινε [εοπυπι,ρατάοτυπιρνείοτάπα ρε]μθις τε- 

σετεητης,Ρ οττὸ ποτασησ ααίς Ἠήις Ρε[15 Πιοσίε γ/ᾳ5 πεπαρε αἁμεσίας πππρτεςε 

τηὰς «οπί/ἄ Ροτεβ εαπι [α{οπί α[ήίαιιε εαπαµαπη Ρτο ρα]]ᾳ γβτατᾶπι. 

σέχπο. Νερ]εόξο αυτη. Ρίο ἐέγετο ἃ σέγρµαι Ραΐππο συοά αθξίια εβ βσιοϊΠ- 

ςατϊθπΙς,δε βαπ]βσαξ σιέπει» ὠπωδεν ο κωλύεη ς ἀθκεν. 1ήρε(ίγ6» 4ΥΡΕΤΕ » ΣΕ6έτεν 

Φγορβ(άγειντ Ατίβοε.ρτοῦ]επι,{εἑδίοπς 8. αλα {[ξ.α1-ς σα) σέ τὸ Ξεεμόγεατο ρτὸ- 

ΦΗ1{45 [εν ατεε επἰογεῖδε γω 



ζδὲ κοµω. Ὥος οῦ ἐδὲ ὃ κόμης ἀγλαοιὲ Φλοχάμοις ἀκείρωτο 5 ἀλλὰ κε γῶτον πο: 

ἐστίουτα. Ὁοεῖς. σεπῖξ. χοµ Ρίο κομών : δε ὄχωπο περ]εζτο αμσπη. το ᾧχουτα. 

πίβεαε αιεςπι ροξτα Ιαΐοπεπι ζωα Ἱπεοπίππα » εἰποίππασσα » αἆεὸ νε 

εΠΙρί » γεπηβά, Ρτοῦκί «αρ! ρρετ πππετος ἀεοσίμπι {11 ἔειτεμεας, δε αρί- 

εατόπεατ.Ὁοπιᾶπα 9υτεπι πυσήτε αριάἀ νετετες Ηοετταείς εται {πιροἱαπι: πα 

Ώοπεβο ερίζὤετο καρικοµόρυτα Αχά ἂΡρε]ατ Ἠοππετις. Εκήθπιας αυτεᾶν 

ς ιο. Ιαίοπεπι εαπι {αἱπε φορτοκόµέω: αμα Αεβίΐες αριἀ Ηοπιεταπι,ἴτα. - 

πιατῖπι ρηπήείας Ώή5 εοπ/{εσταΏεξ. Αηποζαῖ επίπχ νετετες ρεῖ- γε πυπαιᾶσ «Οἱ 
σηαπῃ «οπιαπιαρυά Βαπήμα ἀετοπάετε {οεοςήσιε ἁικατε, οπυπἰᾶ ρειπχὰπα οκ. 

ασμῖς οἵτᾶ Πσαϊβσαητες. 

τάχα ᾱ- νθὺς,δεςΒΔΟ ἁοσεε ροξτᾶα «σπα γα]ευπι ρτα {ε εα]επῖς. Τὰ ἱπήτααα 

γὶεί 1ητοττ]ε], ὃς ραιτιεβαΏ απηαηείς.α-ἀ.ταλέως ὃ- ἔπ᾽ ἐυδείας περευδεῖς κα ἑαυοῷ γιώμης 

ἀταρόχου ἐπ πεῖεα) λαμέαίων ο καὶ πολλᾶ ὄχλου ὄντος ὁν τῇ πόλει » σθὸς πο ῥῥησίαρ. 

ὅλον ἑαυτὸ παρεσκέναζον. δι αίσας Εὶς σάχα ΡΙΟ ταχέως, δε ἐνδὺς Ῥτο ἐυδέως ει 

ἐσ᾽ ἐυδεία Φετίθίευς ἐν Αεοὶ. ὃς Ίοπ. επι εεπμί {ρίΠίσα Ρτο ἔρανη εὖτα αἲ- 

ο{0 ςοπιπομηίεες. γώµας ος. Ρίο γνώμης δε ἀταρβάτειο. Τοπ.ΡΐΟ ἀταρξάπου αἳν- 

ἁτάρβατος ὃς Ίος Ὦ οσ.ρίο ἀπαάρβητοςιεκ α Ῥτίπας. δε ταρβέω»το δειλιάω» αεί ἁπα-- 

εὔασεβαι τίὼ βοίω,ανία απά πιετὰ Ρετοε[ἴππεμτ Ρετευτρατα γοεε ]οᾳυµπτης. Ηπ-- 

ἀμήπιοα{ αρρασηήξ Τα{οπ 1 «ατα Ποπωίπηπα ὰ Ῥε[ία «οΏμοσβζοσΗπ
ι: 4ε οὐ 3 «Ο1-- 

ποςατίοπε ἁέχαπι {αρεηῦ». 

1σ 
Ὁ 

πιράφεασις. 

Αταπε Ώπης απ]άεπι πος 
; εορηο(εεδαπε.Τ πι οἱἶααίς 

εοἴστη απ ἀῑαπι εοπίρε- 
άσπιτεπετεητες Ἡαδεδαητ, 
ϱπαπαπαπι «οπιαῖας εταξ 
ντ Αρο[Ἱο,ατπια!ὸ νε Μπατς, 
Σηττεριάο.απίπιο υῖ σῖσαη- 
τες, ας, 1πα1ε, πεπτίφ αι 
εξ Αροΐΐο ἱπιοπίας:; ποῦ 
ατπῄσετΜατο Ὑεπετῖς πιασῖ- 
ευς,απή «πεο εΏστη γεβίσας. 

Έδου εἰ εἴἴαπα Ότα5, πον 

Ἑρ]αίτες τεχ απἀαχ » 1Νε- 
ρτυπή ὃς ΙρΕ/ιεάεα Λ]οξϊ 
ντοτὶς βΙἠ. ατα εος ΑΡοϊ- 

ἕο ἵπ ξετάΏ ἣαχο {Αρτας 

εοπέξεσῖτ,ιααππι ποπο Ξ{ὰ- 

εἷς 4Ώπο {πα ῬτοεεΏταϊε ὅς 

χοῦοτε {τεῖῖ, ποπῖες πιο” 

εἶδως ἵπιροπεπτες αυτα 

ΦΡΡασηατε {Ηεερεταης:Νδ 
εξ ετἶααι ΤΊτγας, Ώ.ση εἄα- 

ένο ες ἀπολέχα ρἈατεῖτὰ Ύς: 

ἔσῳδ. κώλ. . 

Χρ ε γγωσκου. ὀπιζομέ- 
γων 

δὶ ἔμπας Ἶς εἶπεν ὶ τόδε» 

ἔτίπου ἔτος Απολ- 

λον,οὐδὲ µια). χαλκάρριατός 68η 

πύσις 
Αφερθίτας. ἓν 3 Ναξῳ 
φαντι ΑπΥευ λιδαρά Ίφιμά- 

δε- 

ος πώ σας, Ώτου»ὴ) σετολ” 

μάε Ἐφιάλτα αἴαξ. 
κῶὶ μα Τετυθγ βέλος Αρτέμε- 

οὓς 

Φήθευσε χρασγγ » εξ α)ι- 

κάπου φαρέτεας ὀργύμδνον. 

.ὄφρά πε ταν ὁ) δξυατῷ ΦΙ- 

λοτά- 
των ὀπιφάνειν ἔραπαι. 

μετόρρασει 

Ἐμηι Φε 39Η: 

ασπο[ῶδαλε: Φμ1/ρ1α1Ρ- 

ΣάΠ1οη εογίη 1 Πἱῦ 
γεπεγαὐαη{αγλά κ ὃν 
ῥος Νεκείόματη δὶς εἰ 
ΑΡοἴσ,πεφηε γεγὸ ππά-- 
1716. ΥΕΠΕΥῦ Φ481 «Ἠεο: 
ΟΥ νεΒΙΕΗΣ. 1η Να-- 
χο ΑΣΕ [εΥσ2 αίηΣ 
πΟΥ/05 εβε ΙΡύΗμεβεβ’ 

{δετος ΟΕ, "σε ὃ 

αμάακ Ερζιαίσα Τεν» 

Ομήπεσίανς ΤΣΗ. 6” 

μη γείοχ. αμ 6” 

ράμπα παπα γεπᾶ-- 

πίτα ον πηᾶα ρύα- 
νετ ϱγοάίεης τ γὲ 
γραμ ΦεομρΙά πηρα. 

γο/μρεασες αἰίησεγε απεζλ ή Πης η Ροβ μή 



- 

ΡΥτἩΗτοκ.οΡ ΕΙ «9 
ποεὶ τε]ο Ώίαηα εσπη Ρετεπείς,απὸά Σα{οπατη ἄε βαρτο ἸπτετρεΙ]αβ εεττ Ἆος εχειπρῖο ἁῑίκαξ 

«απϊΐασε «05 4παοτεδ εαΡτατε απὶ βης ροβΕ δἱ]ος ὃς ἱεριείροί ἔπῖες ρᾶτες. : 

Σ ὃ ἐ, Μασαε[] Ππαμαπα γ1άετατε Τα(οπεπιἰἀεόσες η εορπο({εεσαπξ. Νᾶ 

-ἃ ρηπιής αΏπιςευπι πιαῖος Αἱαϊπιεάς Οήτοπί εταἀϊάετας εἀασαπάμπα » ὃς αΏπίς5 

τῖρίηει αὈβιετατἆοπες αἀαἶτας ρατεσΏυπα τεβΩΗΠ} τερεαῖς, 

πιζομλύων Ὁ. Ὦα]οβίήπαις εασβα Υίσασα αἁπιίταπεῖς, ὀπίζομαι απέεπα ε{ξ γεί- 

μπα ἀεάμόξπι αἲν ἐπειόνει Άος οβὲ οὗ μέλλοντος ὅπιερορ» καὶ φεουτίς,όῖ [ένα [ῶ- 

Πώσιήο ᾱ' οιγά: δε βρηϊβσατ τὸ μέλλοντα οξ ἐπεεροφᾶς Ἐν ΤΕΓΗΠΑ ΓΗ ΣΗΥΑΥΑΗΗ 

ο 4πη σετο : ἱπτετάαπι απιοσαε αἰδᾶμαι 7ΕΜέΤΕΟΤ. Ἐκροπίε εείαπα Φε]οί. ὅπ- 

«φέρεδει καὶ τὰ ὅπας ἐπιβάλλειυ ο [εδύπάρ εβίεεγε» ὂν οεμΐσς εοπήσεγε. Ίεεπα τὸν 

Θεοι) αεὺ ὀφδαλών ἔχευνὸ, ἐνλαβὴ εἶναι, Ώου οὗ οὐμίου Μαδετονό ῥῆη εβε.Ὀε πος 

γειδο εοπ{η]ςε Σεσίσα. 

ὃή σε ος εβ ἐφιμῶς ὅτος Ὡ ὁ Απόλλωγ.ἐδὲ ζω ὁ ἑσπεκώτατος Άρης ὁ ποσις ὃ Α9Ε;” 

Δύπε,δῖς ὰ τεπποξίοπε αεριπιοΏτατητ: Ροτεταε γἱάςτί ΑΡρο[]ο Ρτορίες εοπιᾶπι» 

Ματς Ῥτορεες ασιπᾶ» Όεης» νεὶ Ἐρβίαίεες, νεἰ Τίεγις Ρτορῖες απἰπηὶ Ιηϊτερϊάϊ 

«ςοηβἀεπιϊαπα{εὰ πη]]ας Βοσαπα εΏε εοπαρεἔηΓ. 

ραλχάεματοε. Ίτα {ετϊθίτιτ Τοπ]οὲ {εεηαία τεπηῖκατο χ αἱριτατα,α παπα παπα 

εοπιπιπήτες ἴπ εοππροβεῖοπε Ριᾶεσάςπ εεπιής {εαπεατε α{ρίτατα παυτατὶ {ο]εῖς 

{π α[ρίτατατα: Ες δε λένχνσσος ΡΓΟ λεύχισσος ἀϊκιης» ὃς Ππιή]χα. χαλγάρμαπος αἱι-- 

«σπα εξ ὁ χαλκῷ ἄεματ φοξρύμλωοε: ὰο γοςαὈμ]ο βσπϊβσατης ἑσπικώπατος: ρτοίη- 

ἆς θείαΠα πολεμικώτατοε. ΟὈ{ετμαπάα εἴἷαπι ΡεϊρΏτεβς Ματες «ποῦ ὙΥπἱςαη], 

«παπα μαπα εσίείπχας αἰς Ψεποτῖς πιοτῖεις.Ματς αυέεπι Ὑεπετῖς τηασίευς ἀῑεῖ- 

«Ἡσ,εαπα ρχορτετ εἶας εστω 1]α αλ α]τεαπαρζπα ααδά Ἀάαττῖ 1ος ε[, Ὀε]]ο αἀάῑ- 

«681 γἱτὶ ἵπ Ὑεπετεπι Επε ρτοπί. 
ὁ 3 Νάξφ. Ώος εξ. ρα ὃ ὦ ἐυφώμοι Νάέρ τεβρηκέναι τσ Ἰφιμεδεία, σαῖδες. 

ἃὶ Οτο ὴ) σὲ ὢ αὖαξ Ἐφιάλπα. Ώε Βὶς βἱραπείθυς υίάε ποβταπι ραταρΏταΠη, ὃς 

Ἡοπιετ.τ.ΟάγβεΣ.φωτὴ Ώογ.Ρίο φας ὃς πλµάμερτο οοπητη,ροξε,τολωήμο)δὲ 1 

Ῥτοία τολμηεὸς. 

ὶ) μα) Τιπυῶγ.Ἠου εἲῖ ἀλλὰ μζώ καὶ ἃ' Τισυὸν τὸ πιχὺ τὴς Αρτέμιδος βέλος ἔθήρωσε ὁὶ 

αὐεῖλον » ὃν της ἀνικώτου βελοδκης ὀεμωμᾶμον.Ώς Τ{εγο γίάε ἹΝαταὶκΌοπ., αλικάτου 
Ώου,ρες αλικήτου. 

ὄορά τε.Ἠ ος εβ ὅπως αὐ θλδάσῳ τὰν ὁν δωατῷ ἔρωτας δλώκει.Ε ἱης Παρρ]ἱεἡ ἂς Τ]- 

Ἕγο {μπηρᾶ, φιλοτάτων Ὦ)Ο{.ΡΙΟ φιλοτήτωγ. : 

- 

παράφρασις. εΡοφὶ ε, κώλ, ιδ» μετάφραση. 

τα εαίάσαι 1 ἔτεσπεα- στ) μλὸ ἀλλάλοισυ ἀμοβόμε- 1111 φάεΙη {Ε ΗΤΗΟ 

αἳ τατδα 18 [ε.παῖεεπι οὅ- τε οπερείσησες ἠοᾳμεύση- 
ΡεἹαπάο σαπΠοπαβαητας. , .5 λρε2 
Ίωτοτεα Ὀεἶῖας πια]ατὶ επ 2 πτοιιυτ» ἄν ο πος 
«η πεᾶας , εοπςίτατο «πεία ἴφλο 

ΕΥ Σα. ΜΗ6 ΜΕΡΗ. 
6 Ρο[ίεο γεβιςΗῖ0 ερῃ- 
σα Ἡ 



349 
“ρεορεσαπς-α6εεβτε; Τα 
Ρτούπης ορβαρπΐε » υδὶ 
Ρετεοσπίεαπι οταεμἩ Π1Ο- 
πίτα αἱεεμπα ἵωπ ἀεχιτο 
εαηεᾶ ντ ρεάς οδίετααυ]ε, 
Φε ταπιεη αἶταπι ἴπ «οτε 
Ῥτεπιεας σηετίπη, Πο ἱρίαπι 
εἰ αΏατας.Ώ]ς ασε ὃ Ἱοί- 
δες,α παπι ζεσσαπα ϱ]οτίατίς 
«ες ραἵπίαη 2.4 υα ἴεπιαῖες 
Ἴπητετ (ετείρεηας ΠπΌ]ιετες 
εχ γεη: ταπἆο ΥἴεΓΟ ΡΙο- 
ἀπχίεὸ Ίο] απαίο τὔππι 
σεπᾶς πος εεἶατε :Ιπιὸτε-. 
σηοεῖς οπιπῖθα5 πιεπὰαοίᾗ5 
ους {σης οφιοβίππης , ὃς ος 

- 

αηβείπηε ας ρο]ασπε, ελΠ- 

εν σλετ 
- » 3 / ” ιν 

ξεκα τ' ἀσίωώᾳ φεεπροπαδαν ΤΙε- 
λίας 

ἵκετο ασένδω).τάφε ὁ ἀωτίκα, 
στι-. 

σ]ήνας αργνώτο πέῷ- 
λοῦ» 

Φδεξιτερῷ µόνον ἂμ-. 
ϱ) σποδύ. αλέπτων ἃ δυ- 

μῷ 
θεμα, αχεοσέγγεπε.ΤΠο- 
ταν γαῖαν ὦ {ῶν ἔνχεαι - λα 
παπείδ) Ἐμμεγ,χοὶ τίς αλρρώ- 
πων σε γαμιακγλοέων Φο- 
λιά 

ἔασὸ Ῥε[ γε βγο-- - 
Ρεγαην. οὐ δαρμί αμ» 
:ΖΕΡΥΟΣΙΗΣ εί οχ- - 
εέη/ρεχ1 θες γα]άὲ εὐ- 
11171 ἕαπαα ϱΗ/ΕΕΜΗΙΣ. 
4εκ ΣΤΗ ΣΣΗΗΟΙἶ 
ἐἰχεχρεάρτη. ΟεΗέχης 

Σ4725 αΏῆπο ΕΕΥΥΟΥΕΊΗ.. 
ή. ΟηήΛΑΙΗ }εΥ-- 

«74316 ὕο/ρες σἰογ]γ]ς- 

ῥέήάπη εβε, ὅ' ο 
ῥο7ή ης {εγέσεπα- 

ΖΗ317Ε Ρ7εΓ1ο[ὁ εσΗ/Σ 
ὀ νεπεγε » Οή1ο/μης 

ἀῑὲ ε]αά αρετῖ(ο. ἐέανηχεν γασες : ἕ- Τηοηάαεής ηδη Ρ0//4ρης 
ς αθίςοισι μὴ ἠέυδεσ Σεά{εσεηι Γη. 

καταμιαῤαις εἰπὲ γέγγαν, : 

ποὶ ᾧ Οοπε]μπὸ {αρετίοΏᾶς «ἀαἰοσιταί ᾳ.ἀ, τοιαύτα ᾖξ οἱ κ;' τω εγρεῦ Ἱόγνητες 
ὄντες ἀλλήλοις «ναλελῤεδνοι ἔλελργ. Ὦ ΣκΙε αλλάλοισιρτο ἀλλήλως. Ὦ γετδο. αρύω γιὰς 
Ρήπιαα Οἶσαιρ. 

Νο ες ν κά , , μα Απ 
α)ὰὶ ο ἡμιόνοις.ἨαὈες Ες ἓν διὰ δυογ..-ἀ. ὦν ὃ ἐνδόέῳ ἀσίώῃ ἡμιόγοες Ἐχάσῃ φερδέρως 

ατεύδον ὁ Πελίας παρελόετο. Ώ ε{ερίτητ αάπεπτνς Ῥε[ία,εἰάίαμε οτατίο αἆ Ια1ο- 
Ώεπη.ἔεςᾷ ἁπίώᾳ Ἠ οτ.Ρτο ξεοῦ ἀσίωώῃ. Ττοτι Φεετροπάδω.Ὦοτ.ρτο «ΟΠΙΩ Ρροξς.σς)- 
πεοπάσίω:αιοά δη]άας γεττῖε αθιδύρωειδε ἀμετασρεσῇ;. Λε δελλο ίαίτες Ἐσπομμδέως:. δε” 
ἔπεεσρτες 1:4ΕἱΏι16 σωυτεταμδύως,σιωτογως, µεγάλη ἑρμῆ.Ώε πας γοεε γιάε Ἱεσίσα: δ᾽ 
γετδυπι αρτεέπιδαι ὰ αὐο ἀεάμείτις, : 

το πάρεὈ.Νερί.απρπι,ρτο ἔπιφε,5επ/ι19 αμτεπι ϱῇ.. ἑνδέως Ὁ) κατεσκάγ» Ὀεασώμᾶνος τὲ 
γω ἂνλο δια ἃὶ λεησμὸγ Ένγνωςτ) ὑσύθιμω. οὰ Ιάσονος,τῷ ὄνξιῷ -ἀωίε ποςὶ ὥρικείμόμον.Ἐχ 
ςαἱεεο γεηταίεπι οτβευ]ἱ ασηο/{εῖς Ῥε[ίας.Αος.2.ἔταφον αξχ.νετὈί Φάπίω. 

το Κλέων. Ὥος εἴἒ, κρύσ]ων 3 τῇ 4υχῇ τὸν φόβονς Μπειιερας, απία πιοπιεταῖ 
οσδευἶαπι σὸν (ργοκρύσιόα φυλάσσέδτω. Ἠαβες «φορσέγγεπε Ῥοξτίειτη ρτο σερσεϊπε ἃ 
Φεισηέπω» ὃς Εεπήπατο γ. φερσυνέπω α]οομοτοντ αριἀ Φορλοείεπι ὃν ὕλιο «οσ-- 

πω. στ 
τποίαν γα]. Οτατίο Ῥε[α απά ΣΟβ4: νι νετὲ εά(Πεται]ευῖας Πτ, δε εω]ς σεμεεῖς; 

ᾱ-ἀ.εσέ µο ὦ ἔνε ποσο εἰ} ο τ ἴνος ῥπεος οκλεκώρ Ἰοπ]ςὸ ἀῑκίτ ἔνχεαι ρτο ἔνχνδε 
Έμμο Ῥτο ενω. Ὀ ἱεῖτατ πουλια γάςρος Άος ες τμάαρρτορῖετ τὸ ο γάρως Ἐνπμοὺς ἆο-.. - 
οει 9εἱιο] αωταμαίας«Αεο].ΡΤΟ αμταμιαίᾶς,υραμάίτο ρο8 Ἶος γοσαβη]απι 2γεί -- 

ιά αιῖᾶ Ειῆς Ιοςο εομµεπῖενς. . 

- 

ολνε] τὸ οὐματεὶα 

αὐτιορ. 2, δὲ. μετάφρασις, πα ράρρασα. 

.Ν ς) 3 ο - - . -- ρα. 
παπα. Ἰαΐοα {απιρτα α- 8 Ῥαρσησας «)Α3οΙΦΕ λολι Ἠηλε α1ζεἴΗ. Φάμέρς 



ῬυτηατοἙ. ον 

ἄπεία Ἠϊε πειδῖς ρἱαεῖόὲ τε- 

βροπάϊτ. Ἡτ ἵετα Πευτί τοσας 

εάίΠεταπι, αἱοτοε αρπὰ ΟΜ]- 

ποΏείη ππεάϊείηλτη- εἀσξᾶαπι, 

Δι ντεαᾶς γεπϊταύ{απε Πμά]ο 

Ἱπδυτασι, Ἰδσᾶς επίτη { Πίτο- 

Φἱο εχ αΏϊτο ΣΕΝεττΟσ,αὺς ἆο- 

σηας εδ λαες]οπίς Υχοτῖ5 

Οήτοπῖς,ὃς ΡΕήίγτα εἰσίάςαν 

σηατσὶς: νδί Οεπταασί Η[ίας ςὰ- 

ᾷαβ]ις πιε εἁακαταπτ. Ὦ οςξ- 

ο υασι αὕτετη 16 Ίπιεστος υ]- 

βίρι αππος ἑαβίτασἡ, ὃς εοµπ- 

πετίαεας {απι αἀάεὸ οπεβέ,τε 

πϊλή] (οσάτά1 ἀῑκεσίπι 3πξ ἔε- 

εί, ἁοποπσα τερεβα: ». τε 
Αε[οπῖς ραϊσῖς πιεί τεσπα 
αὓ αἶῖο Ρζατετ 1ᾳ5 οςευραξυσα 
εεεύΡετειη: βαπίάεπα ἀμά ο - : 
πι Ἱαρίτες ατοῖτας εβ Ρορι- 

ἔθταπι ἁποῖ Αεοῖο . εἰάίαιε 
Ῥοβεής, ντ Ηἠς εἴζες Ἆος ἆ]- 
σαϊκατίς τερῖα, ἀεσας , ηῖς Πο-.. 

Σ10Σ. - ς : 

σὺ ἃ. Ἐταπβεϊο αἆ τε[ροΠΠοπεπι Τα{οπή5 » 

ἁεπτες, δι ρ]αςῖἀὲ οπιεῦ Ῥεμα τεροπάἤε.ᾳἀ, ὁὃ Ἱά 
Ρτο ἀγαιῶς ὃς ἀμάς»" πε- 

/ ὁδ 

τε 

ἆ ἀμάρδη. φομὲ ᾠδασιαλί- 
- 

9) 9 ) 

χείρωγος οἴσειγν αἶβοδε Ῥ1ο- 

σα Χαεικλῶ } Φιλύράέ 

κει- Ξ 

ταύρου µε κὔεαι 3ρν3 ᾱ- 
ναί. 

ἔἴκοσι οἱ ὀντελέσαι - 

ὀιαντῶσ, ὅτε ἔρρρνν 
ἔπος «ντεάπελον 

κείνοισν εἰπων ἱκόμαν 

οἴχασῃ'  ἄρχαν ἀγκομίά-- 

ζων 

σωτεὺς ἓμᾶ βάσλενομέ- 
147 - - 

ὦ κατ΄ αἶσν' ταὸ ποτ 

Ζει ὥπασε λαγέτα ΄ 

Αἰόλῳ, κασωα πμώ- 

ο) 
» 6 

ους 

ο νὰ 3 : .ο . 9. ως 

ο 20ε ὅτω τῷ Πελίᾳ ἀπεχρίνατο. ΤοἨ. ὃὲ Ροξτ. ἀῑείτητ ὠγργοισ. 

βἱεέο αασπιεπίο Ρίο ἡμείφοη,τάαυε παοττῖ ςα/α. 
: : αφ ες 

Φαμὶ ὼδασκαλίαν. Οτατῖο Ταἱοπίς ἐξ ἀμοιβν; 4. 
ή 2 4 πο ο ο Ξ κ 

σκαλίαν κοµίζει »ἠλρυν πω ἀλήθειαν ω παρᾷ. «Χείρωγος Ἐμαδν). 

΄ 

ον 3 
ρε ΡΙαΔάµ γε 

ε τεβοπάµ. Α19 ἆο-' 

ἅγπα ΟΜΙοηῦ πε 

ὀᾗεντε. Εκ απέτο εήη ' 

γεπὶο ἃ σὐατίίσηε ὂ” 

ΡΜ γγα» τὸν (εηέας» 

γ) ἵπο βίο εάπεαγαπὲ 

ὤβα. {ΠΕ αμέης 

ὃ πο εὐπηρΙεέᾷ 4105 

πεζμε [μη » πεῆμε 

ἠἰδηπι (Οχάιάμηι 1ἱρ' 

{044 145, γεπῖ ἀομη»: - 

ΣηρεΤΙΜΊΗ γερεζεης ρᾳ-- 

72 11εἱ Φμ0ά ΥΕςΊΑΓΑΥ 

-ποῦ [2επάμο ηρ 6" 

Δ0 1111141 σά οἵμη 1μ- 

ΡΗΕΥ ἀεά ΡοροτΗή, 
κο Αεοίο, ὁ' Πὐειῷ 

ντ εβεε ας ᾖεις. 

Ριαπήτς εὐσα εοπ{-- 

σων άρσσας οεισινέσ λς- 

ἆ, Φαβεβαόμαι πω Χείρωνα, πλ 

Ἐϊιάσπι {μα οτατιοπί 
- κ . 

. . . 

Ρηπιάπι ἑασΐε» συμπα Ῥοβμίααπι ὰ Ρεῖα Ὕετετα ΡΕΠΕΣΙΣ ἀεε]ατατίοπεπῃ ρο]-- 

Πεεευς. οἴσευ «πα[]ασε τεπαροτῖς, Ρτο φέρε. 9619]. Χερωνος διδασκαλἰὼ Ῥυταί Ίπ- 

τε]Πβεπάαπι εε πάς) ἀλήβειαν ὡς αἳ Χείρωγος Ἰάσυία ἐλευβεείως αὐαθρέήτος» ὃὶ εἳ- 

ἐκέαντος μὴ κύδεδαι. Ἑς εεττὲ ποὮ {οἶάπα Αττεπι πιεὥσαια ἀοεεβας» 4εὰ ὃς ἵπ 

νἰτεατὶς Βμάϊο εἀπεαδατ ἁπεΙρη]οξονε Παπεῖ εκ {εουεπεΐδας, νδί τείΐατας Τά3 

ἄοπ {9 τᾶτα σεδὸ αριἀ Οήτοπεπι εἀμεαξαπε» νε πἰβή]. {οτάϊάϊ ἀῑκετίε ἔο- 

εεείαε. ες 
ο. αἶῤοοε δ. Ἠος εβ , παραγήσµα-ὁ ὃν ὢ αὖρε Χειρωὴν » ἄπο ὁ Χαρι- 
αλού καὶ Φιλύρα» ὅπου αἳ οὗ Κεγταύου ἆγγαὶ χξραι αὐέρλαν ἐμέ. Ο ή Όυς νετοῖς ρτοδαξ 

{ε (Πίτοπῖς ἁμαρα]υπι ΕΗΠε εὖπι εκ εἶμς απίτο γεηῖας, Ὑ οκ αὔσεοδε Ροξαεμπχ 
εἲῖ αἀπετοῖηπι ρσο ὂν ο ὤσοερτο απο δε ὤὔβοδυ ἁῑσας. 
- Χαεικλοκ. (επῖτ, Ὥοτ. Ρτο Χαεικλᾶς ὰ Ππρ.τεξῖο Χαεικλὼ:αμοὰ ἀεετασεασνὲ 

Δ4- 

πώ, σεΠ].Λντόοειᾶς Πς Χαρικλόοερες ὃε Ὦ)οτ.παίατο 5 1 Ὁ παρικλῶς.Ἑ οπιαπᾶ εκεπα- 

ρ]ας Παβεταζαεικλος.Ειήε Οβατιε]ο Αρο]μπίς αμα, Λἰτοπῖς υκοτ:δστπστετ 
(Π1- 

ερπὶς ῬΠήγτα,νπὰε 3.Ο4.Ργτίι,1π]είο Χείρωνα θολυείδαν αΡΡεαῖ. Οἰήτοπίς αλ. 

Ἀπετυῃε Οεγτοξ δε Επάεϊς, - 
ὃν 



ὅχοσι ἆ-, Οἰτοιαβαπεία {ρατῖῇ τεαιροτίς ρες αποά 4ριμά Οἰήτοπείι ἴνα- 

Ῥίελυῖε: ααοά εὖπι Πε 29 αΏποτσα » πος ἀμίαπι εβ αμί Ῥοπο γιο «οη- ΄ 

μοεεας» Ῥοπις εια/{εεῖς, ὀμτελέσαις Λεο].ΡΙΟ ἐμτελέσας, ἑκόμαν ΌΏοτ. Ρίο 6οἵη. 

ῥώμίω. Ῥοιτὸ ὠτράπελον 56ΠΟ]. εχροΏῖε ἀπαίδευτον {θιι αἰρςὺν, ὃ ὀκβέγαιτο πε θμοά 

με νὲ αδοπΙπάπάμηη {σ]μή, » ὃ αἲ τς ὠῄατείν φιοά α[ἰσρηη ἄσετε» ἀῑῶτε-με 

μάεατ. Αϊ Εοτιὲ ἱερεπάιπι ἐυῥαπελο. Οπα βρηἰβεατίοπο κξρδη ὀνβάπελα ἀῑςίς 

Ῥγιῃ.ρίίππα Ο6α. 
αὐχαὶ ἀγχοώζον. Ὁρυία αἀπεπευς Τα{οπί5» γε ρατετΏυπι τεβησα τεεµρετες, 

αιιοὰ αἶνας Ιπίαβὲ οεεαραξ. Γερυαῖ ποπη]ῇ! αλλαίαν κομίζωγ: ὃς ἁῑομηῖ αρχαίαν 

ἁῑσϊ Ρτο αθχὼ γεαριἁ Ηοταςτ.ρτο αἰάγαν ἀῑείσις Φαγκακιρεὰ ποβῖτα Ιεξῖιορο- 

εἰοςεβ. Ναπι {εοριις 1α{οπῖς ε[ξ γε τεεµρετοι τερηῦπα Ρατετηµπη: γετουσα 8 - 

Έοπι αλακομίζευ ὃς ροξεῖςα ἴγπεορε ἀγχομίζευ ἸσηϊΠαγείευτε» εῶρεγε» Τέοµρε- 

70. Ἠλο αὐτεπι ρταίοης Ῥτο: ΕαξΗζο αλαχομήσων, Υεὶ αὐακομάμλνος. 

βασλευομ]ω. Ὥοτ. Ῥίο «ΟΠΙΠΗ. βασλενοδρίω, ος ει», 3, Ἠε βα- 

σιλεύεται παρὰ πίτα θίκα, Ίαπα νε αἲε Φεἱιομαβες, Ῥε]ίαν Αείοπί τε- 

ρπιπι αἀσαίτ, Έωπι αὐίεσα » τε τεξετε ατα Οοπιςς, εοξσίε {αηρΐπεπα 

ταυτίπ πα Ὀΐδειε. 3 

ταύ ποτε. Ἠος εἴξ,ώ πιά ποτε βασίλειαν ὁ Ζει Ἐγαείσατο τῷ Αἱόλῳ, καὶ τοῖς ἀισῃ πολσῖ. 

Οεπεα]οσία ψετατα ε[ε ἁοε]αταςαά Οτετλεῖ,ποπ αἆ Φαἱπιοπεί Ροβετοςτερηᾶ 

Ρετήίπετε.Ρσοπαε(ῃςί βἵας βαῑς Ὠειζαἴίοι. Ἠπίης Ηείῖ]επ .» Εηϊα5 Αεοΐης» Ώ 

τας Οτετμους.Ἠπίης Αείοπ., Ἠηίας Ἰα{ο8. Οτετ]ιαί ἔίαϊτες παξα πήποτες ΕΏεταπε 

ςαἱπιοποιις,ᾶς Αελαηας, Φαἱπποπεϊ β]τα βηῖε Τγτο.Τγτας δε Νερεαηί ΠΠ Ειέτε 

Ῥε]ϊας ἃς Νείεις. Τοιεπα Γεσπα ἄατε ἄχετυπε σετετεσ,
υπάε (α1Ππιασβς Ώγπι- 

πο ἵπ Τομείς όν 3 Διὸς βασιλγες, 
. 

λαγέτα. Ὀος. το λαγέτη Ώς απα νοςε2.εοἷο βτορς 4.Οά.τ. Οἶψαιρ.πμον 

ος. Ρτο πμίὼ, ἀπες παπα νοςςπα {αι ἀϊοπάμτα τὸ εἴςο 

παράφραση. ἔπωσι. κὠλ. }. μέτάφεσσε. 

Ἐτερίρι ἀεεερὶ Ῥεμαπιίαϊα- πεύδορωι «γῴ μ ΠελίΡ, ἄθι- Ἅ«ΑΠάΙο επ Ῥείιαπι 

Άππο τεσαί Ἱονος- ῥτε µν : ἠηηεόέ μη [ίσα Τποη- 

πηοπτῖς ο αρα λευκαῖς πειβήσαντα ορεσν, 25 οὐ/ρηαμίσήηης 4 Ἠδ- 

τα εις αά αποδίαιε ἁμετερών απασον δγὸ ε]μά ργαάσέμην 

Σιοσε[ποπῖς Ρείπεδατ. Οπἱ λᾶσαι βιαίως αῤχεδκα) το- εβε Ἡὸ ηρογ ΣΤ. 

πἰάσπο, νο Ρησοπι ἐπ Ἱάσεπα κέώρ» δι ῥαγεησήρ. 044 

σας ο , γεμά Ώε ἆπχ αν ατ. νο Ὃ ιβρτον ᾱ- πιο ῥιωηῤηκόω στ 

ζπίοἶεπς πιερετάετες, πο απί5 : ρογδί ἆν- 

Ἱεσήτίπνας Ἱπρεκή (αεοσίῖοτ ε- ὃν ἄ) {ποη- (ερ 
ν 

ς νο ε ο « μεν 

(Ώιρευβος, ἃ 41ο οἥπι ἵητο φέγγος » «ἁδρφιάλη ἀγεμόγος εὗ γεγΙΣ! στα 

τοροτετετᾶς » ΠΠΣΕΣΗΠΕ πε ε[ε φείσαντες ὕβει. κάῑὸς ὢ- ἄν ϱεή ἀε1ΡΟΤΣΗ0 

αποτεππΏ » ὃς Ίαπας εὔπ σε τεφθαμδρά γοφερὂν ει ασι[εηΣ 271... 

αηΠΙΘΓά Πα ρτα Βεαταπι ρίαᾳ- ἓν ελόριαστ Θμχάμδρο πὶ κὠ- εσε 14 οὔ1ῤης» η 

λα βπωπ]ατοσι ποβαϊσέα αάῑ- κ ωρα ο πα 
ὄις εε]εῦσατωπε, Ππτεοαγετὸ Απτῶ )ΑΜΝ κρυβσα σέμ. ξ ὦ 



Ἱ 

ο Αριετπονοσρι ο 
: ” : ο ον 

ψετ ο ας ὑαΐαςσοπι- ποὺ σσεργώνις ἓν σοςθν- Η/Υ {μον 

πιεπᾶ 03 ον ο. 1Π- ρέοι, Ρώγραγείς» 11 0- 

πας υς- ο - . 

Επ ο σης» ὃς ΡῦΣ- ιν τὶ κοάσαντες ὁδό Κερί- «επι αά Τε [ομη 
ρατεῖς Ε[οἠς Ιπποίπισαν εἶατα ο ὃς ο. ον 

αἆ Οβίτοπεπι πή(ετβειείσαεε- 6 αεεερέβρεηΣ:δαΣΗΤΗ4, 

ἁπεαπάσπα τταδίάεσαπτ. Ἀ σεαφὸ) Χείρων, ἆΦῶχα». βήιο οβίγοπί αἰοπ{ω 

Φεβετμηξ.. 

πεύδυµαι. Έος εξ αατακέω γὸ ὃ ἄδικου Πελία». παᾶς αὐοήτοις σειδώτὰ οεεο π
ω 

ἁωετέρων 2ρ)έωΥ ἀπεσυλῆσαι βασιλεία». ψάς μυ ἀῑςϊ ρτο 
ἀνπέωρδε τεζετή αἆ ριαεεάεῃς 

πιμα). Νοςατ ἄδεμῳ Πελία: εχ απο εοπί]εετε Ἡςετ, γε] {βποξυπα ΕΗΠε τής Ιαΐ0- 

πὶ Ῥεί[ίαπα εὔπι τα 111 ΙπεετοσαπΏ! τείροσἀετες: πεφµε επῖπι γετἠπαιί]ε εἰξ 

Ταΐοπεπι αἴρειῖς αριά Π]απα γερῖς γασησα ΕήΠε : επι εοπῖτὰ ἀῑσατας 

ρεῖῆς ἀγωνῶσι λόροις ἀμέίφδη. Νεἱ 1ἱἱο ὠσιεβο Ταίοπεπι Ώας ρια{ενεί ε- 

δα ὧῑκετε. 
λευκῶς 96εΏ. δε[λο]ιαίεες απποξαῖ Ώ]ς ππετορλοίατα οϐ δα 5 {ωπαρεαπα» ους 

απο πηρὴς ρτοβιωάα {μης, εο Ηπαρίάϊοτες » δὲ ]πειάο αιοάαπα εβπάοτε ρε]τι- 

΄ εἶάα αρρατεηῖ, εοπττὰ γετὸ απο {μπε Ῥτοξωμάϊοσςς, εο πὶβτίοσος γίάεητητ, 
νε 

Ίτα κευχὰς Φεένας ἀῑπειῖς παὶ ὀπισολαίς {πρετβςίασία αμθάαπα » πες Ρεοέηπάα 

Ρτνάεωτία Ρεκάϊτας, εοπετὰ γετὸ µέλαμας φρένα, Ἡοππεσαθ παὲ ἐν βάδεη» αυ 

Ῥτοβυπᾶα ρεμάεπεία {μπε σαμηίσα. Ταπίυ5 {η Αάασιής Δευκὰς φρένας, Ἰποιάς, 

΄Ἡαδετε ἀῑσίειχ ποπιο {οἱ 1άΐ 1ωσεπ1] ὃς Ἰπήπ][ας, πιεῖαροτα ἃ νὰ
 ντο [σας 

χα: βαμϊάεπι ΑτήζοτεἩ αἷριις εοἶος πιοχ]παὸ οποίες οεμἱοσυπα {επ{μπα,γε {π- 

ἃς επποξα πιεπεῖς. Ἱοπηίμεπι ας Ὀ Πεειπι λευκονόον δε λευχὰς ΈχεΙΥ Φεέγας ἀϊσαπε. Ὑπ- 

ἃς Ἠοτας. Τ.εαςοποεΠ γοσαῖ αμαπάᾶ ϱεπετα[αεοσησα γαπῖεατὶ Βάεπι αὀβήρει-- 

εεπι,Ώοῦ πε Ποἰιάϊταεῖς πιοτία. Αεπαϊίας Ῥουεᾶς λευχαὲ Φφρένες παμε, νοζαητας 

Επῖτα πιεπς, Ῥτορίες {επεάητεπι. Ίναπο ος, πώανς ὁ 2έρρσε, ΜεἴαρΏο- 

τὶοὸ τη ραίτατ πιεβτῖ αμοά {ρβς {επίδης αά εσεπιᾶπι {επεάχυεεαι Ρτοπεδς. 

εοπυεπῖε Τηης Η]ἱ «ἄπος Παρεπε, ὃς πιεηείς ἀθίεπι οὐευίασ, ὃτ 1ωσεπίυπα. 

Ῥηεσῇς, . 

Ξ. πειδίπωτα. ΕΕ ρατης.Αοτ.ἔπεβησα νετοί Ατεὶσί δε ροξεαί πειβέωρτο αμο δε 

ππσέω τηεετῖ «α{ὰ » ΡΤΟ ζΟΠ1ΠΗ. σείδοµαι. Ὦ) οΓίςΙΗΠα ε{ξ ἀποσυλάσαι Ρτο ἄποσλησα.. 
Ώενειρο ἄποσυλω υ]ὰε Τ,εκίσα., 
(τς αβλΦκα) Εεπῖτ. Ώοτ,ρτο αῤχεθικῶι ὁ τεξχο βης.εῤχεδίκκε,Ώος εἴξ, ὁ αὔχων ο]χρίως, ὃ 

ας χίὼ ἓν θίκγ ἔχων, «τα σα 9εἶλοβα πποπεπί ποηπη [115 {ῃ εοἀἰεῖοιι ἱερί ἀρχεσκαν», 

δε εκροπὶ τέω αρχίὼ, ἑώ κτὶ τέω δίκίω, τυτέσο, κ’ τὸ ἀέκεμον εἴγου οἱ ἔμοὸ 2ης. Υ ετπι 

Ὀναρῖς Ρτοῦας Ρτίοτεια Ιεξήοπεπι, 
ο τί μ ἐπεὶ. Ἠος εβῶπνες 2ρέςµε, ἐπειδὴ τεχθεὶς τὸ Φρῶτον θῶς ἐβεασαρέω σὺ ᾱ- 

οὈκωτάτε ἡγεμεῴνος δεεδικότες πιω) ὑβειγοοῖκοι τὸ πτέδος ὡς ἐπὶ σὲ γεκρς Φέρλνω συ τῷ γμμαι- 
ν μ - ι 3 δα ΄ 

32 , 

κεέρ δρίωῳ, λαβραίως -ἓν γυκτὶ ἀπέπεμέαι ἐνδήσαντες- πορθυεέω ασ αργάνοις 3) εθχαρ 
΄ - : 3: 

µε ΚΧόρωι ὀκβέρεω. Μοπετ Οµο το αἆ «βτοπεπι {ε τα η». Ιαΐοης 

πάτο Ῥατεπεες Ππιπίατηητ Επ εἶς». ὃς 6Λίτοπί εἶσαι ΄ εἁμοαβπάμπι 
5 ο, ν ο.» : . ν 

πῄετυπε » πε Ῥε]ίας ἵη ειπα Εειήτεε ». απὸ ἡμέέαπα τεβΏ: τερετοτετα ὁ πιο». 

ῑο. τοἱἶετεξ,. 
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ο πα μθεοτο). 
ἁγεμώτος 1}ο5.ΡΤΟ 

ΡΙΝΏΌ ΑΕΙ 
: : Φ ο ῤ , Ὁ 2 φο” 

Ὥος εβ παύτων φρῶτογ. ν[αχραεις Ὠ]ο «οπιροΠεµπα ρτο ΠπαρΕεῖς 

ἠγεμύνος. Ὦ πεεπι γοςαί : αμ]ία ἀεπιρίαπῃ Αείοηί Ἱερηµπλος-- 

ειρατᾶς ρες νισα.κζδὸς Ὦ οἱ ρτο κλάὸς, φΦιμδύε Ώος εβὶ Βωγώτος. 
Ν 

χωκυτώ. (επίε.Ώος. Ρίο κωχυθ. Μυ]ετες ας (οταςὶ δρίωήσειαι αρ” 

φεΙΐαης, 1. ίπῖ ῥγεβως» αμδ. ἵη Ίος εοπάμεεραπίας » νε ἵω Ευπετε ]8- 

πποπίατεηξητ, ἃς ἀείαπδξι Ιαμάςς ια άῑεατεπε, «ατεῖς πιοάυτα Ρ]οησεπά; 

οβεπάεηίες. 
όρ Ἡ ςΟΠῃ ἔ ; αι ᾿ 

κρύβδα ρτο αρύθδω. Ὀ)ος.ρτο οΟπηΙ.κρύβφίω, δε πεµπον περ]-αμραι. το ἔπεμπο 

ε8ε ἵππρετβρτο ΑΟΓ. ἐπεμφ. 

φυκτ κοινάσωτες. Ώος εἴῖ χοω 
Ν ΄ ΄ 

Ῥυκτος Ἓρυφα ποξεἄγ 

λ .. 4 ον 

ὸν τὸ ψγυκτὸς σιότος αἳ κὠ/χαγήµατος Ἓοβικοτε».. νεὶ 

Φαπωήοωτες. [Π κεμάσιυτες οὐ /εταα Ὦ) οτἠπαμπιλμϊα(ο ὦ 1Π α. 

το εομώσωτες. νεὶ πιητατο 11 α. ΡΟ κοθήσωτε Παπά ἃ κουόω «οπηπωμΒἰ, Ἡος ἃ 

Σοιάω 

πραθ Αεοὶ. ὃτ ος. πΠπΙς, 

εἴτειπβεσυς ἵη σταµεπα» αά 

-ἆσπι Ὀσειεπας 

{ 

σπαραθζαζῖέο 

«6εά Ἡαποτετάανπαςατόπη Ώίβο” 
(σαι (αωπιαΏση ατεῖσ] Πε ατῖς 

εβτνε {εἶας ααἲς απι.Τατη γετὸ 
ὃ εἶπες ποποταπα1, ΡΤεπῖατα 
σπεοσασι εαπῖς αἷδῖς Ιπβάεα- 

παπι αάςς 2ρετιὲ πήδῖ οἴἵεεμ- 

πε. Ἐτεπίπι εὖπι ἄπι Εἷμας 

᾿Αε[οπῖς , επἴαπα [πα Ιπάίσεπα, 
2ς Ρρτοϊπάς 1π ΑΠεραπι δε Ῥετε- 

φπατω σεσΙΟΏΕΠ1 ΏΟΏ νεπ]ο. 

Οτδά β πιεππι ποπιεὮ απειῖς 

{εἴτε,ἹαίοπειΏσης ποπἠπαυίσ{ε- 

Φηΐΐε λε ἁπαίπας ήτο Οεη- 

ταατῃς. οὰς Ίσαυμευςαἆ ΡάτΕΠ- 

ταπῃ Φάςς οπῖξ : είπα; Ἱπστεί- 

5 οιπιδεν(απιασποιάσρατετ σπα 

εἶαιη αἀο]είοεπτεσα αΏῖε υ{οσας, 

βιιε εκ ῥισοεάεπᾶ παταὔοπς 

β Πα εἶ[ε τε[είπεσατ. Τπ1ι Ἠπι-- 

πιοάϊςσα Ρετέα(ας απῖποϊ ἵσττα, 

αυοά σματο τίτοταπα Ρα]εμες- 

τΙπασπη εοπερεχ!ίβετ, ἱαεΏσγτηας 

αχ (οπί]δας ραἱρερης επαάε, 

ος ὑπβξασ Ὀαἱήασσσα 4απα Ῥυ]- 

Περεῖς πιαπασαπΕ. 

(οροφή, ςιχώλ. δο 

ἀλλὰ τάτων μδρ κεθάλαια λό- 

2ων 
ἴσε, λευκίσπων 3 αομες πά- 

σέρων 
«Μεδγοὶ «οολῖται Φεδοσατέ Ί9ι 

σαφέῶς. 
3 σ υ ι 

Αἴσνος οὸ πες ἀπιχθιος 

Ἡ 
ιά ε ο» 3, μ 

ξείναν Ἱκόμαν Ίριαν ἄλλωγ. 

Φλᾳ δέ µε φεῖος τα- 

οπγα Χικλήσκωγ Ὠεεσιύ- 
οἷδοο 

9 ιά ασ Ἅ ος 
ὥς φάτο.ὃ" ο εἰσελ- 

Φύντ᾽ ὄγνω ὀφδαλμὸς σαι- 
πρός 

5 5.5 ὁὦ . 
ὦν -ὁ ἂς ἀπ Φομφολὺ- 

ο ξαν 
Φάχρυα 2ηραλέων βλερά- 

ΦΥ» 
α ἃ ο 

α) περὶ ἠυχαν ἐπεὶ 
- ολο 

Ἰάρησε εξαιρετού» 

2419 Ἰδὼν ΚΕλλΙΟΥ αξ- 

Ῥιπάσεῖσο ἂ Ώος. γοαβι]ο. Κερήδα Ώαε. Ώος.Ρτο Κερήδε. Ῥτατετεα 

ρτο αρεν ΔΟΙ.2. ἔσθαφον ψετΏ/ ῥέρω.Ποί παάτατς 

4 αεςςπ{η» 1ῑε ποιι «αάῑξ ἴα {γΠΙαρααι αμτ γοςᾶ- 

μετάφρασης, 

δεί ᾖσγ {27ή10- 

1η εαρίέα ΣΕΠΕΣΕ. . 

ΑΣ ἆοῖπος αἰ δν εὔ ην 

Ἱσσπαπο ια. 

οπογα πάν εἶπεν ἐπάσ- 

11ο πηδή αρεγΣὸ. Αέ- 

(οπή επί ᾖ{15 πα 

σεπα» ποη 11 Ρέτεστ!- 
{1Η νεµν 277411 -ᾱ- 

Πι0γμή1. ΦΕΠΙΕΥ 4Ἡ - 
«6εν 11ο {μήπης 14{0- 
έτη γοαης εοπαρε]]α- 
ῥαβ. δις {ο 115 εὖ- 

ΈΜΗ αΣΕΠΗΗΗΦΤΕΡΗΠΕ 
ασποµίΣ οεζη ρά- 

Στ, ον εν εἰ [επ 

ζηρ ραἑρεξτν ἐᾳεγσά 

ση αάγΗηΣ {αν δ]- 

άΗΤΗ [0 1 ΑΛΙΠΙΦ᾿ 
Φοδφ απ σας ο 
[αργα πποάμ η, ε0η/Ρε- 
ἆο ᾖή1ο γΙγοΥ Αη ρΗ/- 

εετγΗμο. 

| ὠνὰ 



ΡΥΤΗΙΟΠ.ΟΡΕ ΙΤ. σ45. 
Ἀλλάτάτων. Απήππο Ρτορετᾶης αἆ εορηἰήοπεπι Φάΐῑπι ρατεζμαα αὈτηπι- 

Φὶε οταείοπεπα αμα {ηπιππαείπα ατΏρίε σέσιτα ποτηπα Εἱβοσίααι. μθάλαια λόγων 

τππε οἀιςασίο,ρσαεξρίοσ»εις ΟΠήσομί «οοπιπήήως {πες εας Ίαπα τεμεττάτηΣ» 

Ὡσὰπι ἱπιμήτὲ Ῥε]ίας οεερεξ παρετίυσα. 
4 

ων 3 η ΄ ». σα 9 ς 

χευκίππωῳ. ος εᾶ , ὑμᾶς ὢ ἔνημοι πολῖται μγύσετε μδί σκφῶς οπου. ει 0 

αἷχοι τῶν Ἱππακῶν µε πατέρων. ΦεσΙΡΙΕΗΣ λευκκσπος Τοπὶοῦ: αποά ἕαππςΏ- εείαπι εοπι- 

σπυηῖτετ γ{ατρατατ ρτο τεσα]αήίεἆ πος νβτατο 
λεύχεωπες, που εβιλευκᾶς ἵσπως 

4 

ιεώμδνες.Ώε απο γοςαῬι]ο απεὸ ἀἰκίπιης ἵη χαλαέεµατος. Οεπήπᾶσιτ σ ἵῃ ρρᾶσ- 

σατεῬτο Φράσατε. Ῥοττὸ οόμης πατέρων Σοζτὲ αῑεῖε Αε{οπίς ἄάες» αμδ» ὰ πια]οτί- ΄ 

Ρις αεεερεᾶς τεπεῦαξ. 
Αἴσογος }ὸ. Ῥοε]εῖοπίς απολογία α.ἆ.Ὅωὁ Αἴσγος σῶς ὀπιρώειοε ὑπαβλων» ὃν εἰ ἔθν 

ὅκω γίῤ. Ῥοττὸ Ῥτεμίεετ 6επ5, ὃς ΡΙΦεερίοτεπι τερετῖς. ξείναν Ὦ ο1,ρτο ξενίω.δς 

ἄχομω ρτο ἱκόμέω. - 
ϱὲεὃ µεδεῖος. Ψἱάε Πιρετίοτ Ο6α αὐᾶ ἀῑκίπιις αε γο

εαὈυ]οφὲς. Ἠίε ἁἷ- 

οἶεις Φάος » εἰ αμία 58ευτῆί Β[ις εταῖ » νε] αμα 1υβηςεταῖς» δι 1ῇ-. 

αὐῖρις υἰτωερις Ρριαάϊαι : φὶ Απίοπι οὗ εοτροεῖ εαμίπᾶπι {ος- 

ΣΠΑΤΗ. : 3 ρ 

Ἱάσονα κικλήσκων Φεοσιύδα. Έος «βε,τάσινα ἔκάλει. ἢν Ηπαίσυπα προβτο ποπίπε 

ἆπὸ ὃ Ἰάσως ὢ Ππρά]εασίοπε. Μεάϊσαπι επίσα αξτεπα εµ πα ἀοεεβαῖ: Ροξεϊίευιπιαι- 

πεπα ε{ξ κικλήσκω ΡτΟ καλθ. Αηποτας Ατεεῖηής {ό{οπεπα ρες απασταπιππα{πιμα 88 

.Ἀείοπο ἀῑςῖ Ροῇΐε, Μαπα Π ποπιὶηίς Αἴσων τὸ αι ἁβο]ηας ὃς ῥιεροπας 1. πετ 

ασωγ. 

} μλρ εἰσελδόα.Ὦ) ε{ετῖοάεης ραττῖς Αε/{οπίς πάρτε εἶεσαΏς: ἆπτα ρτα {Ηπηπ1ο 

σαμάϊο Ἰαεβτγπιας εβιπάϊε,νε ρ]ετῖίσυε νία Υεπῖς; ποά βεηὶ {οἷοε ἵη ἱπιπιοά]- 

«ο σαυά(ο ντ Μαμήεί Βεαπιυς. Ἡλας 5ορλος]ε5. 

Χδρος }ὸ ὅτος 60γ αφ Ῥρώπου Φεεγῶν, 
ὅπου το τορπ» ὂν » 3) τὸ σὴμάνου φύειν 
Δακρυβῥοεϊ 2οῦ: καὶ τὸ ὶ τὸ τυγλάζῶν. 

όμδ' ἄρ ἀωθ.Πος εβς ἀπὸ ἃ γεερυπκῶν ἂιτε βλεφάρων ἀπεβράδησα Φάκρυα, ἐπειδὴ κ’ 

πίω ἑκν 9ο λόὼ ῤρμέρως ᾖδ, Ρ]οἶτας πομφέλυξων πεβ]εξῖο ΑΜρππεπτο το ἔπομ- 
φδλυξανν ἃ ΨεΙΡΟ Φομθολύσω» αυοὰ εξ ροξΏευσι δὲ βσηϊῆςαῖ σεμφολύγων δίκίω 

ρόρὸ ἐξέερεβαα: Βτ ἃ ποτηΐπε φομφόλυξ ὑμ]]ᾳ. Οατεσὴπι 9εμοί,ῃος εχροπἰς Ῥες 
ἀποβεότσεδεα γε] αὐαβράτ]εστ. 

2αραλέων. Νοπαθ 2ηρρλέος Ροξείςυπι εβερτο εοἴΏπι.λεεοΥπκὸς, αἳ υχαδ. 05. 
το (ὦ υγ). δε άφησε Ὦος.δε ποσ]εότο οἩρπιεπῖο Ρτο ἔδηση. Οματίσητ αἰ- 

τεπι αποπποάο ρᾶτει ΠΗμπι αβπομεΠξ » απεπι Εα[εἷ]ς Ππαοίέευπα πηίετατ αά 

Ὁλίοπεπι » ὃς αυῖ ἴοεος γἱρίπα 4Ώπος ππαηίεταε αριιὰ ρυαοερεοτεπα. Ἑς- 

{ροπάεπάωπι Πεή ρουίῇε γῖ Αείοη εἶαιῃ αἩαποιῖες Εμ νήετεε αριἀ 

Όεπεαπταπα » πάς ἶαπα επι σπουεεῖε. Ψεἱ εείαπι ασπουῖε» απίᾶ Ταίοα 

Ἀείοπίς Β]μη {ς εΠε ρτοβτεΡατης, ὃς [σα εἀιεαεὶορῖς Πβοεῖααι πᾶτταµεταξ 

φορπ]ο. - : 
ο ο ος 

.. 



-αό. 

Ῥτοσίηας Αε(οαῖς ἔταίτες, 11- 
{οπίς ραῖταῖ, Ῥλετες ηἰπιῖ-. 
αυτα ὃς Ἀπαγτλαοα , απά1το. 
πιεροτί Ἰπίρεταιο αάπεπτυ, 
ἩΠς απ]άεπι εχ Ρτορίπαπο ]ο- 
«ο , ΄Ρλετίς γιάς[οεε, νδὶ 
ἔοης εβ Ἡγρετείας ,αεσε[ᾶς: 
Ώ]ο απἴεπι εκ Με[εηα 134- 
εοπίᾷ «οἰπίτατε. Οπίπεαπι.. 
ἁπιαὶ επαι λες γερῖτ Αά. 
χηεῖης. Ῥδετεσις. ὃτ Μεἶσπι- 
ρᾳς Απιγιμαοπίς βίας, ρᾳ-- 
στηε]ες͵ εἶας., αἀπεπταπι ρα- 
εσας] στατα]αητες. Ἠ]οςση- 
{ρω Ἰαπής εοπυ]υής εχεερῖτ 
ἆα[οη: ἵπτετ απα δε οταΐθης, 
Ῥ]απάα αρυἀ «ος τιςρατατ,ἒτ 
πεηία ερξυεη]ορτῖα Ραταῦας, 
Αίαᾶς οπιωῖς Ε]αηταεῖς 5ε- 
Ώετς [ε[ε εππι Η]ς τεετορα]ς, 
ὃς απἵπα πε (ο]ίἆος ἁῑες, τοςῖ- 
ἀέπιααπς ποᾶες Ἱπουπάτῃϊ-- 
ΣΏ0 ραίποταπι ὃς ραιταεἶηπι 
ςοπμίέεη ἔταῖταης ο{ε. : 

1 αασΏνητο.  Αιάϊ 
σι. ὔλοθον., µος ε{ὲ 
ὀμεῖνος ἄφιχτο, Ἑταίτες 
Σπετηστεβρειγ. 

μπι ἂ 2” 9 ἀ5ρσἲ ἕτερρες Ἐρηθης. τέκεν 

2 αὐποῖς παρςλόογπο.. Ἐτ' κείε 
Λείοπίς ἔπεταπε Ῥετες ὃς Απιγιησοῦ» αιοά δρ (ε μα. 

αμ ον ς 
αὐποο, κὠλ. (δι. - 

καὶ χλσύγνητοί-σρση ἀμρό- 
τερρί 

ἤλυδον κείγω 29 ΚΕΙ γλέος 
: 
ο. Ἡ 

ο 3ὸς δν Φέρης κρῴναμ Ὑσερηί-- 
: σο, λιπωγς 

ὦν 3 Μεασαδαι Αμνδαή, τα-. 
Σέος 

ΙΡ ταν, ο λε) . καὶ Νιέ-. 
ος λαμσος 

ευμλμέουτες αὐε- 

ιόν. ο) σλωτος ὃ -ροίρα. 
μειλιχίμσλόλρις 
ἀυτῶσ Ιάσων Φἔγμλρος, 

ο ξε αὐμέζογτα τεύγω» 
-- 5 3 ΄ ” -πασαρ 6, ἀυφεεσαύαν ταῖυ-. 

ος ον 
αθρίαις πέντε Φ οσπὼ 
γόκτεοσην ἓν ὃ ἁμέραις 

πο ος 

βασιλέα γωναικῶν, 5/. ΄ 3 9 οἳ ΄ δε ΄ Αισγά 72ηΦε,Φέρητ’, Αμυδάονά ϐ ἱππποχαρμζω.' 
Εγγὰ μον. Η]ε {πασάς 

εκ δεβοίίαβα ΠιοπΙζΗ,ρτο. 
δε Ιοἶει], δε Ηγρετεῖα,{ο 

Ῥλβοιδεγάες ἀῑεῖε βοπίεπα Ώμης ποππεῃ Ώαῦεγε αἳ 
εἶες Πῑιο.. αμίεἶσεα εππα Πα ὈίεαιΙς.. Ἠιης εν: 

ΤΗ} 1 εοϊο]όσο παμπ » Ίεεπι- Ῥϊετατηπ, 
Ὥου,Ρ{ Μεοήης. Μεβεπα απτεπι εξ -Τ,αςοπία -οἴπίεας 

ὃτ ἅπο 

ΟΟΡΙΝΤΡ ΑΠ: 
μεπέόρχως, στὸ 

ᾖαζγες 48004 αἱ εὐς-- 
αΠπόο ΄γΡΏΡΥΦΣ εἶ]μὸ κά. - 
Ίαημπῃ. Ἐκ ῥ7ορήμζμσ:.. 
ΦΙή4ε7ῃ Ίοςο Ῥῥέγες [οη-- 
Σε Ἠχρετειάεῃ Πη-. 
4πεβς » εκ, Μεβεπη αμ-. 
ΣΕ ΑΤΙΥΓΨΑΟη. ζομ/ε- 
πι «Αώππεσ «ποηπε 
γε 6’ Μείσπρ ζγα- 
74117 ΡΑΙΠΕΗ. 1η 

“εοπαημο- {ει ὑ]ηηαν 
γεγδς εθε-]α[οη εχεῖ- 

" 

Ῥίεπο, ἆοπα βορά ζα: - 

Ρ47415 εοΏμεΠΙεηΣΙ4.0- 
η ΒΙΥΙΣΑΤΕΙΙ εχ- 

τ Σεπ 201 Φφήμσηε - 
4εεργρεῖε -- ποῶ]δης ὦ- 
ἄρόη [4Η ὅοπαο ὦ' 
ἔφεμπάς γης Ίογεπη. 

. --- Ξ νά ο. ο Ια{οπίς οόπεητι νεηῖμπε ραἑταή δζ Ραττπεῖε». ορ. 

ΜΤὶ κλέος Ἆος εξ ἀχάσαντες ὅτι. 

ταν ς 5 κοηᾶτερετεπά ση βλυδω» δε ἔγγις {αππεπάἡπι 
ἐγνύδεν,Ἠος εἴξ ὃν αἩ σύνεγγις σοπου.Ρλετα ντος εβ Ρίο- 
ας Ῥπετατιπα, ἂε αμο δορ]οςίε», 

(οκ)  2Α:θεραία χαλεε σύγλρνόν ϐ ὕδως: ας 
το Ἠπερεωκρίώ» , γόμρΦεοφιλέφμτοΥ. 

Ἠγρειετε Με]απτῖς, ὃς Εὐτγ- 
{οπεῖς ππεητίο εβ αριὰ ἩἨοππε- 
χρώναν Τ)ος. Ρτο κρίω»γ. Ἱνήέασανας 

ὁ [αεεάσπαοΏῃς εκ- 
Ρισπαϊα το 4ΠΠΟ οββΙοπ!»,ρτορεετ Τεἱεείιπασορεπαχ οεεἰ (μπα. Ν1άε δτταῦ:]- 
6. Αμυδα) εοΏΙΤαΦΣΗΠΗ, Ῥτο Αμνδήον. 
Άδματος ὮὉΙ.ΡΙΟ ΑΦ µητος Ῥβεετίς ΒΠής.Μελαμτες Απιγιασβίςιλί Ππαυ[ ευ... 

δατΏραςγεαεταηξ, 

ο ο ἳ 



ο. . 

347 
«ὃ δὲ. ΟΒΙεΙο Βιπρυητης Αείοπ ὃς Ἰαΐοπ» απί 9ος ὰ ααίθις ν)(εῬασεας 

«ςοπμμίο εχεἰρἰωηε,ᾶς Ρε ααίπαμε ἀῑςς ]αμΕίς ερι[15,Ρ]απάο «οἡοσμίοημης- 
:αάδις Ποίρίεο ους, οπαπὶ ἀςαίαυε υίὲς Ἱασυπάίταίε εὐπαυ]αηε, Ῥετίοάως αυτεν 

Ἡπς Πο Ρτοία ἀεε]αταάᾶ » 

δέγδος 

4 
ὦ ὃ τῷ τῆς ὀνωχίας καιρῶς πελσινέσι λόχρι

ς ὁ Ιάσων ἄυτὸυ δε-- 

« ξεουμλνοςξέγια ἁρμόζοντα χωτασκευάζωγ, σάσαν ὀυφεεσιωίω ἀυτεῖς ἔξετεινη, ὀὐδάµογα ζωών 

:λάγω ο ὁ γύμπᾶς χοὶ ἠωέρω. : 

τεεῖρ. Ρτατετῖς, ρ]αίᾳ. ρετξ Ρες αρβατεβα Ρίο δεδεγμλέος, ὃς τεῖσα- 

Φοασεεπεμ ἵπ απεερεαυἱπιαμέ Φεγονοςνὰ γετρο Φέχεµαι. τόνων πθβ]. απρηι. ρτο 

:ἀταζυεν. δραπων ρατεῖς.Α.οξ. 2 .ἓδεἄάπον γευδῖ δρέπω. ἐυζωᾷ Ώος εξ ὦρθες καὶ ὀυ
δαάμο-. 

(γοςζωῦς. ΑΌ Αποτεῖς 1σιςοδ. Επι, 

παρῤῥόβσςν 

. 

ἐνετὰπι ἆῑς {επτο νὶς 11ε ο- 

ἔπΏπεπα {εείστα {είποπεπι ἆς 
εχεσπὶ σερεμεῖοπς , αἄσπα αὓ 

«ἀμιᾶο αἀπεβέας Ῥτοροίαεσας, 
χερετεης, ἜἜς εὔτα σας εοπίαη- 

Ῥαϊασίςεδοιαπίςβωδ» εδβ οσον 

«εβρίεῦατ «1 απτεπι οἶως {ε- 

εσεπαπι ἀρρτοραβαατ. Ιπίτο 
«κεοπβ ο ρτοῦίΏυς ἁσπιο εὔσα 
πᾗις εχίε,ξτ αἆ Ρεῖϊς εάες «εο- 

τεπάϊτ. Οπὸ εὐπιρεταεπάβεᾶε, 
«Ῥτορετὲ Ἰασεεβ [πας. Ῥείας 
ΑπτεπιΤγτῆς Ὡπάϊτοία εαβημσὴ 
αμυς: απῴτο αἀσεπίεριασα 
Βτερίεα, οδπίατα Ρτορεταμῖς. 
Ἴῆεο ΄ εὖτα εοππεμίεας, 
ξαίοα ρ]αςἰᾶα ὃς [βρίςαεϊ 918- 
εἶοπε Ρε[απγ-οοπιρεῖίατ. Ρε 
8Η Νεριααί ρειταί (6ς ἀῑθά 
-οχαο ἀῑ[οϊάϊτ πιοπῖες Τπεί- 
Ώμεος, Τεταρς ἀῑέλος,δε 8η 
ο. Ῥεαεατη Ρες ἐος' ἀεάα- 
πιτ 

5 ο ο ας μερα 
ἀλλ) ὁν ἕχτα. Ἠσς εξε, δν ὁ Έκτη ἡμέρᾳ ὃν ὅλον λόχου ἃ αππυφω ἓξ ἀρῆς ὁ Τάδων 

ἔπωδ. κώλ.Εγο 

ὧλ᾽ ὁ ντ» σώτα λόν δεά {η [Έχο οΙΗΛΕΙη 
θέμλνος - 

ο ορ ον. ο 33 

«πουσνώον εξ ἄρηας ἄναρ 

συγ μέση σαθεκοι- 
κ ο ον --.». ον. ΔΝ 

γῶδ' ὦ οί ἐπέασοντ εώφα σι ἄππν 
-ν 

: 224σ16Ρ 
ιά ον 9 ὙἍ - 98 

-ὥρτο δύω «κέμοιθ.  Ἡ β 

βλ. 

Ἴθου Πελία ῥΏαρον "Ἱοσύβο- 
γ0ἳ : 

3 κ ῥ. ο) 

«ὃὶ ἔσω κἀτίσῳ, Ὁ οἳ ἆ- 
Ξ } ων 

αν - 

δεις ἄωτος ὑδγυτίάσε 
πΤυερὺς ἐρασπλοφέως δν. 

γεάζ» 
ράνν «  Ἱεσων μάλδας 

ος θεα 29 5 | 
ρωνά ποπείζον 6αρον, 

/ 3. υ] 3 κ΄ 

«βάδλετο κριῶς ο ἔσέ- 
ες 

:ξυζωῖα ἀῑοίεις ὅρασα τή. 

ἠμετάθρασίε, 

ΓΕΊΠΟΠΕΤΙ 1Η ΡΎ8- 
βο[(μβες {ΕΥΑ αὖ ἰ- 
βέσέο 10 γΙνΕΜΗΗ εὔη- 
Γαπσαιπεὺ οοΗΣ- 
-εαζαδ. 1 νετὸ [εζμε- 
:ὀσησηγ,δς αρρτοῦᾶ- 
«Ῥαπε ἆσλα αἰηςιό24- 
αΦΙΗ ϱΗΕΊΗ ὃ εεηγογἰής 
γοχαρίὲ αμη 1). αὲ- 
εεβεώά, «ά Ῥεῖνα 
«άρον ὁ) εητη εβμια- 
(ίσης ἔπηνὸ εηβτέε- 
(Ηπδ. ου απξεαπἀιές 
{ρ/ξ οἑἹαηαρτοεεβιέν 

(ρροίες Ἱγγάς βκάτοίς 
εαρεῇ.Ρίαεή8 αη- 
ΣΕ 116 ιοῦι νοξείη- 
βμαπε(ηησηξ, ἐεεῖς ο κι ο 

τ] ἄάαμεεᾷ {αριεησασε 
τα Τιοσοῤόνας πεζαν, νεγζογᾶ. ΕΝερεκπί Ρεέταξ 

- 

ποῖς συγ,λοέεην ἀυτο ἐκομώσατο. Ἱτασμε εκαὀᾗς απίπαα ἀῑεδιις εοπαἰνίοσασ, ααἷοις 

Ξἰαςμπάατα Β]ατέπισυε γίταπα ἀηχοταπε,ζα[οι αἴποτο τερεαῖε {ριία ἱμάς. Ώτο- 

“Ροίίΐε σσπ/αΏσυ]ηςϊς εοπΠ ηταν αιοὰ ἐἱ8 αβρτοδαέμαξ. ἵκτᾶ Έλος, ρτο ἔμτῃ. δε 

“σερεκογᾶτο Ὦ οτ]οὺ νετίοε ἵῃ αρτο ἐκοηῶτο. ἃ νεσθο κονόον αμοά Ώοειετὶᾶ ἀῑίεας 

«φποναω.ἆς αμο ἵαπα ἀῑδέυπα ρεῖὴς 1 κενάσωτες 
΄ 

ὁδὺν. 1.οβύΒὲ οπλΏςς σάς καθ ἡκά 

«ερειτυπατεασατης,Γἀεόᾳ εεδὸ Φεΐναι,οςκ Ρα 6 οἆ,αμείιος.[εβῖε παρεκεά τον 
ος 

. 



ο ο ο- μας. Ἑ ποτ πα ος 

ο 348 ΟΡΙΝΡΑΤΠΙ 
{ο ϱ) ἐσέώννιο, ος ο[λκολάφησων αὶ σιωήεσω ἀιτῷ , ὁὶ }νώμίζωλωτέὼ αήλαβο.Ῥος-- 

τὸ ἔπέατοντο εἲϊ ππρεσε, γειδ1 Ἐτέαοµαι Τομ. {είπαξα τεημή ΡΙΟ ἔφίασομαι «οσα 

πὶ. νε 5. 1. Ἐρίριαπια, Απερατες γίατραε Δαρεέῳ πυμάτέω. οἶμου Έφεασο-- 

ος στα. 
ανα. Ἠος ε[ε,ταχέως δν ὥπο οκζωιῶν σωω ὀκεῆοις ὤρμησε. Οπος ἁῑα ρτοὈέ- 

αυε εοπ/α{εαταπν ει» 1ά πιαµτὲας ἀῑΙσεπτες εχεαυἠεασξαίοῃ. κ 

ῬΏογ.ρτο.Μλίσων. " : 

ο ᾖλδυ. σε εί, δὸ σαρελόοντο. εἰς ὃν οὐ Πελίς κου, ασεδαίως ο ἔσω ἄμπε κατέση-- 

σα. Τα ΡΏταβ.Ριπάριίσα εἴῖ εΙᾖΗρβς ριαροβεοπίς εἰς νε] ΦοοςαΏζε µέ]αρογ: 4119: 

τοεαβιῖο τοδὲ νείεις αυμπι 4ε πιασηαςῖς αάϊους αξίε» πα {οἶειτ αἰῃῆς εἴς- 

ππαῖοτες.Ἐ 8 αΙζεΠη μέγαρο» » ο ήε Ηεβοάϊ {ΏτεΓΡΓΕς » κυρίως ὁ σλέσοςλ) ἕ-- 

«πίοδογος κος. Ἑτ οετεὲ ἀῑείτιτ ὰ µράρω». τὸ φΦιῶ. πε γὸ μεγίλα φ3ογοιώται. Ψοχ τα 

πέωφ΄ Ῥες {ΥΠεοΡεΏ Εοσππατα: Ρίο καπέεήσω», ὰ χατέςίω νετ! χα δοσήμη. 

ὦ ᾖ) ἀλέσαις. Πος είὲ ὁ ὃ Πελία. της ὀνειδέος Ἰυρᾶς ἵδε-. τούτων πέω εἴθοδον αἰδός- - 

ρἆνος, ἀπήγτήσω ἀυτοῖς.(Γαυκὲ αρῖτ Ῥε]]ας ». απά ποπουί5 εαυ/α γεπἰεηΏῖθις ὀεστ- 

τε, Νααν ρεγίρεξτο Τα[οπί5 ορηβ ο ἆςε τερετεπάο ρατήςτεσπο». αποᾶ Η]ε 

Ἠηπβὲ ἀεππεδας, ορετα ρτεήππα ετατ νε ἑοπώτετ ζ γτραπὸ {ε σετετεῖ, ης: 

σ]]α πεσ]εέλας {ρεσίε » πηασίς Ἱτήσατετας ]α{ομῖς ρΏἱΠ15. ἀλούσας. Αθοῖ.. 

Ρο ἀκούσας. ἐεαραλόχοµοε αὐτεπο Ῥοξτίειπι ει ὁ ξὼν ποὺ «λοχάμου εερηΗγή: 

βκάιο(α. 
αρα» Ὢ. Ἠοε εβ.ό ὃ Ἰάσων βαλοχῃ- ϱω)ῇ αρα» λό2ρν ὤπο αν οόματος σώ-- 

ζω ν κατεβάλετο βάσιν κὠ ἁργίὼ Ἡ σοφών λόγων. Ιαΐοη, Υε επίης τες αβεβαιη». 

ῬεοεῬεβαπι αἱἱοφμίαις 2 πο α{ρεσῖς, πο ξετμ]ά15 πάπα! Ρειτιτβας γειοῖ»». 

{εὰ Ρ]αεϊᾶα» ας «οπῳροβτα πιοβστατα πιεηεῖ5 οταξίοΏς. σοπείζων Ώος. ΡζΟ: 

εοπήπ. «ξρστάζω. Ὑἱάς Ιπίτίο {ερήπις Βυίας. δα Οάα ο ἀοιδῶ κρηπίδα- 

βάλλεθι.. ἳ 

παῖ Ποσειάῶνος δεευχιάα Ἰα{οπίς οταξίο αἆ Ῥεΐϊαπν Παδίτα «οτᾶπι απαλςῖδν εἶπα. 

ρήοτεπι {ῃ ρορη]ί «ατα ΠαδαίΒετ. Έοσατ πµπο Ιδίου. Ρε[απα» απεπι ρεῖῖ-- 

Ῥἡγαβηςὲ Ῥεεια! Νεριωπὶ Εἴαπι νοεαΏνς απηϊσὲ {είπα εταηβραί περος(υπι:- 

τεσπ! {εερίταπι αἆ { ρεσείπεῖε, Ῥοπα τεῖταπα Ρείία {αει]ὲ τεμάχήσασα. 

πεζαίο. Νερεαπις σε αὖος γοςατισ,νε] απίᾶ ἁῑειάϊεταοπτες Τηπεαςος Τεπι-- - 

ρε» δε Ώωβαπν Ῥεπευπα Ρετ «05. ἀεάνσίε, εὐῖα ρηὰς Ρε νιρεπι Βπετεε ὃς 

σατηρός. γαβατετ: ἆε σιο ΟαἱΗπιασδας κ Φεῶνε ὃ καὶ Τίωειὸς ἑλιοσόμόνος δα 

εμπίωγ. Ψεἳ απῖα οσα {η ρειτᾶ: ἀοσπήεης {επεῦ εαήῄς, αμοά ἂρειτα εχεθ- 

ρευα» βοεῖπι ρτοάυχῖτ 5εγρβῖηπα εσπαπι. Ψεὶ αμία ρεισο Νερειπο’ 
τ 

πο) σθΏῖ σας χε 

. εετπιοὮ πβεαεδατιςνΌί ρΏπιάςεα μις ἁρειτα εκ λ]εενπάε Νερεαπας ἁἅτας- 

εείαπῃ 1πἼποςο 

παρόφραω».. οροφή ζ. κὠλ. ιδ... μετάφεασῖεν. 

Ῥτοπηρείοτες (Απὸ {πρ5ο- ὢντὶ δρ δια φεέγεςὠκώι- {[πέ ῥοα1Η ΕΕΣ 

ἀρίπιτα ππεητες αἆ 1 ἁαά σι. ο ον σεἰρεῖογες κά ἰ 



ταστσπι Ἰίσθσπι,ασλαι αἆ 

σαβασι η αητεροπεπάαπε, 

απαπαπατα αποά 1πΙαβὰ 

τεὶ εστι Ίπεσο ξεεετῖητ,ρὂ- 

βεο τηήξεπι {οτήσί {οἷος 

εχῖταπα, πες Ἰπίαπο Ίπετο 

ὅτι πααατας. Οµηςά. έἶπι 

ἵτα ἄτ , ρατ εἩ ντ οππί Πο 

ἀπὶα αἱ Ἱαστὰ βαάτο, ὃς απῖ - 

πι 2βεθίδας αἆ ἀπ Ιτίαπι 

ὃς θαπτατεπι. εοπιροβςς, 

γιοταπε ποϊτᾶνη Έπτατα 

ἑαἰιεϊταά ρτοίρίεῖατ »ντ 1ω 

τεβσππτα νιτα τεπαρ"ς» ἃ- 

πήςξ, ρασατὸ, ξαλατέταας 

τίπαπωας. Ὀΐσαπι απο 1ρίε 

αρρτῖπιὲ ποξα. πα εαάξ- 

απε πιο ες, πεπιρε Έπατεα 

ντετο σετ , Ρερεταπς 

Αεοὶο Οτειπειπι ὃς απ ἆα- 

εεαι Φαἱπιοπεππη:ὰ απΊοας 

οτῖαπάϊ τετ] {ησοας, δε Ἰη- 

τετ πιοτιαίες στσίπαας ὅς 

νετΏπαατ.Νατα θαΐπιοπεμς 

Τγτοπεα βἶαπα, Τγτο Ῥο- 

Ἡατα ΕΠᾶ Ἡοδιπε. Έτετδευς 

σεπιῖε Αε[οπετα,Αείου Ταΐο 

οχίραπιας.Ναπι παπα Ίπίες οοπ(αησιήηςος Ἰητοτοςόατ εχς 
τὰς αΏεί {σε[ςῖτας. 

ον τηάαιοκσςρε τν ο αχο 
κἐρος αθῆσιι Φε) ἀίκας οὃ- - ἁαμάμή {ο μη ἀοο-- 

λίοῦς η ργα 1Η[είά ἐγί- 
-» ὃς ” 1 

σεαλέιαν ἑρπόγτων αεὶς ἐπβδων ᾖε οηΣΗ σα [ή πεης 
« 

ομώς. 
5 93 Ν Ν Μι Ἆ ΄ 

ὁ εωε χε κ σε εσας 

ὖους 
ὀργὰς » ὑφαίνεη λοιπον ἕλ- 

βον. 
εἰδότι τοι Ἐεέω- 

μία Εᾶς, Κοιδεὶ τε μάτήρ 
λ) δρασυμώδει Ἔαλ- 

ζωωγεῖσρίταισι ο ὃν 2ργῶς 
ἄωμες αὖ κείνων φυστυδώ-. 
τες εέγος οελὴν λέστον : 

λεύοσομᾶν. µαῖραι αἱ ᾱ- ᾖ 
οί- τ 

επ, εἴ τε ἔλθρα σέλε 
« ΄ δρ 2 

ὀμορόνοις ο αἰδὸ καλύνα» 

Σε 15 Σ46η. Α.1έ 

0βοΥΣέΕ» ὁ' εεἰβηία 
αεεθπαΙοάβησες Ίπογες. 
ποβτος ἔ6εκετε [α]μᾳ- 
Ε11Ρ1Η 1η ερ //η εξ- 
ρης. ΕΛ 

Ύπη εωάέπσπε ὑπαμα 

στεζμεό΄ης Ίπαξεγ ὦ' 

ααήμοπεσ μή αεν ε0ῃ-- 
ΡΗῇ νῖτο. Τεγσιά ἆμ-- 

ΣΕ73 1η σεΏΕΥΑΣΙ0ΠΕο5. 
αὖ Η΄ {σι γούµγ (045: 
ΑΠγεμι εετηΠΠΗ5. ΕΩ-- 

Πίσας ΕΠΗ αὐ/εάμ-- 

σα βέας εχίας. 
πε οπ[αμσμίμεοςς 

αὐεὺ νέ Σεζαπε ΡΗάσγείη, 

πετη.Τάεἴτεο εὗπι εοπ/αησα πίτας σιποπίο «ομιπεαπιυς, ο-
 

πεβιπι εείαπα Βε, τε {[ο]αδ 11 απηϊοἶτία ποὰο Εεάεταᾶ εοππεᾶατηασ, ἀπὸ Ῥεαίαπι γίταπε; 

Πο οπιπῖ ῥᾳάοτε Επιμ]ζαθροσι-- 

5 Ὁ ο ” 3 . . 9 ΄ ϱ. 5 

ο π Φασῶ;.(ΟΟποπιο]οσία αμαπα εειτὸ {αςῖε κρηπέσα Ἡ σοῶ) ΕπΡώΥ. Ναπι εα; 

νΏεατεοΏσπατο Ειπάαπιεητο , ευἰ ἀπηϊείταςσ ταξίο 

Ὑυ]ε Ῥεῖία ρετίμδάετενετες 
ψι]ε αε {1ο {πτετεπαήίστεγε ρᾶςῖς εαυ/Α. 
τα,σμοά ρες {5 Ἱπετί εξ βυάΠοίαπι,αὉ 

οσα απ ρει{α/{πτιςεβ., 

ππα 481 ]εσίτίπιο Ροβεβοη τεβαεπαεἀετη εείαπα: 

Γάείτεο ΡτοροΏ τα Ώαπιαπὴ 1ωβεπή) παπὶ-- 

Ἠηῤμιοάϊ παάϊο ἅππουετε εαρίτ Ῥε-- 

Ἡαπιιποσυλὰ οββες αποπαῖπα» θεπε εοππεπίας Ίπῖες {ρίο» ᾳ-ἀ. εἱθ μδῥτοι αἱ Σαλ-- 
ὣ Ξ. 9- , 2 ς ΄ ὦω ορ 3 

ρώσων Φρένες ταχύτερα ἐπαμγέσιω ὸ απθεκρίγειν τὸ παρὀ τὸ οἵχαιου χάβόδε» ΧΑΑ τοι σὲ ῥδ]κου κον΄ 
στα - 3 ο 9 : λεν - ἃ ς ω 

ἀπικερδοε σεάγκκατος σεαχεῖαν Έχουτος σόο) ἑδνε ὁ οδγ» τουτες; πἱω μῦ; ταῦτα ἁπόλαιση ἑ τορ-. 

Γρ ” ών ο ος Ἐν 5 , 

ροκ οκος. «Γάιο ανσικε Ἄρίας σεσο γνόντας ο ὰ) ΦΙλοκερθείάς «κου ἀθεμδύοις» 

Ὄρας τὰ ὅ -- 9 4 5 «» σε νας : 

τᾶσ τρόπους κᾶὶ ἁίκίω ολομεῖν » εἲς τὸ σωωτιδέναι ες τὸ λοισὸν αξ Εν τω θυδεμοίαν. 

Ῥτοίπός Ιπίετεε ἵη {εαπεπεῖδις, - «οπΏμεπίχε γε αμοά {εβαμΠ} {πήὸ οεςι]-- 

Ραε μα τεβίτατ: δε ροΙΠεεβίευς {6 τε ζυταπα Έοπα πιοθὈί]ία δε ἱπαπποῦί]α. 

αια ρατεβῖθης {ή9 ετ]ριίε:Ώε οπιπία Πππησηο 1ητε τερείέΠ8 »ΡῬεδᾶς απϊπηἩ εχα-. 

«ετδος:δε Ἱπετί πυάϊοβος αυλπι ποποςίς φΙάκατατ. δες πας ΡαταρΏτα/εος {ετίος, 

1 Ρτοδὲ ἀεοίατοὃιε, 3 
ἐπίβδω.Ώ)ΟΓ.ΡΙΟ «ΟΠΗ. ὀπήβόέ, 

- 
κ ος 

Ἐβ ουτεπι ὀσίρόη δε 1Π ρ]αταἩ οπιβδοι {ρα-. 
κ τσ. 



ο ΡΙΝ Ὅ ΑΧ 1 ο. 
ειώ βαν {ΗΡΙ [211ρη5. παρ) τὸ ἐπαβαίνειν πῶς οεύτέραις ἡμέεαμ. δἱς ῥτορηὲ 
νοζαδαπταςαρα1 Ὦοσϊεμίες»1]1 ἀῑες αἱ ρταεεάεπεξς {είτος {εαιεῦαητυτ.Ηίπς 

μοντ. λος” ΄ Ὃν «τε / ια Ξ 5 

Οεσεο Φε]ο[ία. Ἐπίβδιε κυρίως χαλουῶται αἱ ἔπόμλνα, Ἡ ἑορῦ ἡμέραιν αἲ ἐβέτρτοι» ὅπι- 

θές πιὸς ὗσαι ο ὧν ἐπαγῤωλραι τῇ ἑοτη. Της ὃ φασὶ πάρεμθεβλῆδαι το β; ταὶ ν 

ὁπὶ δαιὴ λέρρισυ ἀπίβφας , ὧς τί) σἱδίω, σὶβδίω » ὶ) ἔασον » ἔβασον. οἳ 3 μετ]λθας ὠππὸ 

ϱ0 ὀπιέαλλομένων -Ωροξάτων. βΦάλλουτες 1ὸ οἱ ποιμένες ἅπαξ , αὖθις ὀπιβάλλοισι. γω 8 

σπκαίνέε τὸ μέλλον καὶ μῦ. ταῦτα, Οοπ{]ο ρτάτετεα Επίτακἠαπχιδυήάσαι, ὃς πιᾶ- 

δαυπα Ἐτγπιο]., 
θειωασαµένοις. ὀργὰς. Ἠος Ε{ὶ φοικοιωώτααρωβεριῶρπε: τόν τόπους κ) Νέων {εὐ ογκίω. 

Ἐβ αμτεπι αεομΕΡ]ητ.ρατΏςἰρή Φεμισάμόρο».ΛΟἵΓ.1. Πιςά. Εδεμισαμέω Φεπαίματο 

σπαεττί ςαιχία.ὰ ελλεππαῖς δεµέσω γε] Φεμίοσομαι επί ἔατητήπα εἴῖ Φεμῖσομαι » {εὰ 

οξείειπι εᾷ ος γοςα ου] αιιοά Πση]έασαϊ {1 14100 2 7Εζο» 61ὐεγπο, Ὑοχ 

οργὴ ἴαπα αΏὈί Εηίς εκρ]Ιςα:α. 
εδτ πι ἐέω. ος εβ εότ σι λέξο. Εῑ απτεπι αααάλπι “εχεήατίο, 

πο γίάεαεως γεᾗ]ε {ει γε]ατὶ Ίβποζαση εἰ τεξειτε, Ὠυσῖε αυτεαι αεδιτπεπευσα 

ἃ σοπεοσάϊα πα. ἀεδαι Ίπεετ εοπίαπθιίπος γἱροτε,αμὸ τες {ρίοτίσι πεομ- 

ευήα -Άεττ. τ 

µία εὖς.Ἠος ε[ε µία τοκὰς,μωπὴςνεἶ µία γή Ἐγέγετο κωτὴρ Ἐρηδει 1) Ῥαλμωγεῖ, νεὶ 

ὃν μι µητεὺς Κεηδειὲ ) Σαλρωνε ὁμοχάςειοι ἐγένουτο. Τη Υοςξ Εὲς οΏ/ετπασάα κα» 

πέχελσς, Υεὶ πιειαρμοσα,Φαἵπποπευς δε (τειμευ» Έαττες: Πιότε ντεηηϊ,Ἰαίοη ὃς 

Ῥε[ίας αὖ 119 τεττή.ααι φαἱπιθπεί Ε[ία Εὶς Τγτο, Τγτῦς αμμς ΕΗερε]ας.Οτε- 

ελεῖ βμαςΑείος,Αείοπίς Ιαίοη:{εά Ιαΐοη ἃ ΟπειπεοΡες Αείοπεπι γάμπα, Ρε- 

αῑας ὰ σαἵπιοπεο Ρετ Τγτοπεπι πια Πετεπι σεηα5 Βμεῖτ. 
«μάτιρἨ ο γοςατις Έπανεα.Ἀρασυμέδης αἴκετα ΑΕ ά βρασοε αὐόακ ὃτ μηῶς εὐηῇ- 

Γμμη.ΕΡρίεπείοι θαἱπιοπεί , ουἱ ὃς οὗ Ηεβοάο: ἄθιχος ὶ ὑσέσυμος ορὶ «μεὶ.Ε1ς 1]]ε 

-εβ ααἱ Τουής εοπίεταα δε Εα]σαίπα ἱπήταδατυτ Ώε αιο Υ τρ. 
Τά» ' εγκάεἶεε ἆηΣεη 54ὔΙοπες ῥΥά:» 

Ότο μπε βαηπημς Τομ ον [ήσης Ἱπμέασαν ΟΙ7ηβ1. 
Ὥσεατ {π1οευπα νίάς θεηήμπι Λεη;:6. 

πείταισι ὃ ὦν 2ρ]ῶς. Ἠος εβ τείτοι Ὁ κἩ Ῥνεαλογύαω ἀπ ἆἀυτῶί ἐφυτεύδημδν ο καὶ 

Φλιον ὁρῶωλυ Ὁ τοῖς ζῶσε ἑάρρντες. κ Ίτ αΠΤΕΠΙ χεύσεον αελέκ ὣενοενπάπαίσητα πώ χεν- 

σῳ ο ἡλίυ διώαμυ:{άαιε ρερητα[ιεέρτο ἃ ὦλιον «ὁρῶμμ. Ῥοξεῖςα ρΏταβ εξ 

ἅλιου ορῶρριοζδώ. 
µόραι ᾱ.Ηος εβ, ὃν πέέχβρα ποῖς συγγενέσι Ὑλονθὴ; ὥςε κ σἳ ποιότου πρόγµατος αἰ- 

Φηβου ὃν γα η ούς. χξῶντα, 1ΠπιΙε «οπςοτσάῖα {ες Ρατυας ετείςετε,ἁάςοσταϊ πια- 

πας α]αὈίενε ἃος βἴ6ιπαεσεο Ῥεβαπα 1πμίτες οἆ εοποοσάῖα Πυάωπα: δὲ Ῥαπς 

σηοπ]έἩ ΕΕΙᾶΠ1 χρηπίδα σορῶν ἐπίων παετΙεὸ αρρε]]ες. 
σος 21 Ἐ]μρβς ορό πτς δε πβις-ὡςς πο ο , (καὶ ὅποπρυ- 
αἰδὸ χελύναι. Ελιρβς αἳ ὥςε, νε Ώὶς Πε {επ/ηςιώςε πέω  οϊδῶ καλυἼῇειν »΄ κι ὥποκρυ 

- 3. ρου ᾱ . . Ἕ τς - - 

ππεη» πος εβ ὃι αἰδαδαι. Ῥμάοτίς παεπείοπεπα Εδεῖς, αυία ετᾶ πο: «ΟπΏΠες 

αλα ποτάπα αβίαιος ὰ ἁΠιάῃς,ἀεὈίτα εοπ{αησ.ἠπεῖς παισα Ρεπειοἰεπεῖα:ταπιξ 

πάος δε ἀεάεσοτίς βισίεπάϊ βιάΊηπα οομείπετε ἀεδοε : αι ἅ ἀεβε , αέχαπι -οἵς 

ἃς εοπεἰαιπαεώτα. 9 φ 



ΡΥΤΗΙΟΚ. ΟΡΕΙΝ.. 

παρβφβασιεε 

Ῥεοϊσᾶε τετ, απὸ Άπεσι 
ἆμαπι «οπ{εσπαπιας, παάταο 
ςοπεοτᾶ]ς βπάϊο τεπεαΊηως, 
ὃτ παπά Ίωτετ πος ἀπτίπιοα- . 
ἆππι γεπῖε, τά ρ]αςιάἓ ἵτα- 

Πσατωνς.Έσες πιβίοσΏπΏπις- 
οἵυτη {εερετῶσα, οπηπίάα τε 
Ῥοπα Ροβτάεξ, ᾳπα απ]άσπα 
Πησα]α ημ]]ο εχεερῖο » Ίητε 
τεῥετετεροβεπι:{εά Ἡασχο- 
Έσύτεσαπι ρατΏτί ἴαΩτασ- 
σηοἆο :πες τατπεὮ τά ἔαεετε 
(πεσπε επίπα Ίτα-πετί ἆεςετ) 
«οπιπιοτο Ίπέες πος δε[[ο, 
υδί τες σἱαάἡς τεἠ(ααε ασί- 
εητ,. 1Πδεας δι σεµπατο 
Ρεςυάες,αΓπιεηϊα.. ξαπάό{- 
«τς οΠΊπες ᾳἲος ρατεπῦ ος 
χηςὶ εΠραηα , ὃς αὐδης 
Ώπης αἱετῖς, ὃς οποσηπα τΏεῖ- 
«οτε ἀῑτασίς.αεσεσίαπα ἀπσηῖ- . 
εαἴεπο τπ]μῖ τεάἁας ἄπεο. 
Ίδεασε επῖπι αΏθῖστης υ]]α 
Ῥσποσατη απῖρθας τωα ἆο- 
ἅπας απιρ]τεβτα εὔασοοῖ» 1π- 
εἰάεπτῖα:{εἆ πάΏί αστὲ εβ ηπὸ 
οεεῦρο:ἵπ απο {εάεπα οὗσπῃ Οτεῖ 

αὐπο. Μὰλ. ἰδο 

ὁ ορέπει γῶς χαλκοτόςρι, ξἰ- 

εαν, 
ἐφὶ-ὠκοντεοσ μεγόλαν «ορό- 

τῶν 

μον ὀάραδτ. μῆλα τέ ση τοι 

οι. τιν 
καὶ βοῶν ἔαγδῶς ὀγελαν 

ο α- 

φίη- : 
95 ΄ 4 λ 5 ς δα 

ἐ2άρζου πε πώπαρ)τόσ οποὺ- 

ο ενα 
ε ΄ ὅ 

ἁμετέρων τοκξω»»- 
ο . 

γέµεασπλᾶτον πιαῶΥ. 
9, ω τον 

κ ἕ µε πανε το) οἷ- 
.ν ΄ 35 

ΧοΥ ταυσα πορσιωουτ αγ4Σ 
ς .ν [ὁ 

ἄλλα ὶ σιάπ]ον μοναρλοὴ» 
΄ ος κ 

ἡ) εΣνοςιῷ ποτε Κριθδας - 
ἔγκαδίζων ἵσποταις 
9) ο ’ 

ἔνσδαμε λαῶς εχᾶς. 
ος εν ο παὰ ᾖ αγευ ξωμας αἰίας 

305 

Νο ρορί ος 4σβογ- 
1ογαπεἰόη» σἰαήήε, ηε-- 
με αμ 7ΙΑΣΙΗΗ 

ΦτοξεπΙχογά ἆερρ ραγ-- 
ΣΕ, Νάπλέσο Σ/ὐ1ρε- 
εμάες, ' ἔοη [σης 
αγ/ηεηΣᾳ ΤΕΙΙΠΦΗ0» α-- 
σ;όζπε οἴημες ΄ ζμορ 
ῥοβφααπη ετέρμή(1 0”. 
Ργ ῥαγεηριύη», ερα- - 
/2εγ» ἁμηγέ ορίσοας - 
νειεης. Νες γογὸ 16. 
4ἨςΗήέ ᾖας ἀσηιᾷ {η 
αρ{βεσηΙαγαζήρ:(ἆ 
Σης αηςίή, Ον (βέγμη 
7/οηγεΛ], (1Η, 
ο ο ΟγεσβεΙζες Ἠη- 
ᾖάεηονεζμεβγῥαρορη- 
6 μεγᾳ ἆλαγ.Ἡοε ῥπε 
εοΙΠΙΜΗΣ 1οἱοέή 

ἆ πιοπατε άσπρη {εαρεσασι ποπ τεπεο, {οὐ ήπιαπε τερίππαποὮ 
μεί βΗας αείοη Ραϊεσππεὺς Ρε]]οοᾶς Ρρορηᾗς Ίπτα ἆαδατ. . - 

ας Ίᾳίτατ ὃ Ρεῖτα,{οεριταπιπετηρε,ξ: {οἵστη,αἃς εοπάϊοπί θες Φα πΙετερο(εοιεἵττασιο-. 
ἀεβίαπι οσηπεση ταῖὰ χεά ἆπτο: 

3 πως Α ἆ Τα{οῃ - Ἔ το 5 
ὁ αρέσει. Α ἀεςοτο ἀσσυππεητηπα ρεῖεῃς Ἰαΐοι Ῥε[ίοπα Ποτέατης αἆ απιάσατα 

τταη/αξοπεπ. χαλκοτόξις Ίος εξ ὃὶ χαλκὸντοςασιοτείςοισ ή ας ΡεΥ/ΟΥΑΗΣ «ὅ" Ρεπε- 
Σ7242:85 {ις τοέετες αἆ ατππατηστη ἄτεατα αἲξ {είτεαπι Ουάπα σ]αάῇ ρειξοταπε. 
51 Εκρομᾶ» ποῖς τῷ χαλκῷ πσεώσκοισ ἀ443 ΥΗΙΠΕΤΑΡΣ αγωνὲ 5εΠο].ἢαδες , 1ἆ τείετες 
αά 1ρίος ρἰαάϊος ατεος νο] ἔεττεος απί εοσρΏς {αμεῖαε. -- 

| αχόγτεοπ. Ώ3Ξ. Τομ. δε ροξτ.Ρτο ἄκρισι. σμίω Ώος εξ βασλέία:ντ 1π ης αητίβτο-- 
..Ῥδες αἰπέα ἵπ Ππρετιοτίβης. 

ος ΄ τρ . . 9 ποτ - ο 

- ὲλά πε γῤ τοι.) ἠιγϊραεῖο τεσπ],ομίας ἆμᾶς ΕΑΕϊΕ ρατίεςπεπηρε ἁῑπίείας, αμα 
Ὃ ως εταηί βτς νγετεηοι5,δε {εερττηπα Ίο Ηήππαυε τεσίᾳ ἀϊρπίτασις 
Σπβρῃία,Τη γοςε αὖλα εβ α/χαῖσιος, Ἠαπι γεῖετεςΏομ 4{οἶἡπη ομςς , {εἆ οπ1Πς5 
εὔφαι ομαάτηρεάες πος νοςα Ὀα]ο «οσα ρ]εέυπεσ ντ 1ππιεηζα, (μες, «αρτα», Ῥο- 
Ἠεξ. δε 1ά σεηιις αἶτα:[εά Όουπα παεβείοπεπι {εοσβπα Εαεῖς. -- 

5 ΄ - .. ε ΄ 

ἄπεύρας. Ώς Ῥας νοςε νἱὰε Τ.εχίσα.ἀμετέρων Ὦ οτ.ρτο «οππΠ. ἡμετέρων- δὲ γέµεας -- 
ος ΄ ης -- Ξ : 3 

1ο8.Ρτο γέρῳ. Τα Ρίτα Ἡ ἀῑχίε πικέωνρετ επα[]αδεὮ ΠπιετΙ Ρίο Πησιη].τοχέος. 
αι ται ” 5 -- ς αν . - ες ωᾱ 

ἂν µεπονεῖ,Ἠιος εί κ µε ἀλγιώει ταῦτα. σὺν κου αὐξοτοραλλά χαὶ τὸ οκ; 63» ολ 
ς 

7 

« 

ὑό 



νυν πἩ 

343 ΡΙΝΏΑΠ ΤΙ. 
σος τος 

κ. 

Ἀρόγος τὴς μοναρχίας. Όπίδις νειβὶς Ἱηπηῖς Ἠαης σαείοπεπι ες [πα τερηῖ 
Ρατ σπα ἀλθτίριειοπί5, αιδά ΠΟΠ ἔαπι ἀπῑείατυπα» αμὰπι Ποπονίς Πε {τι- 

Αϊοίας. σεὸν Τ)ΟΙ. ΡΙΟ σὸγ, πορσωώευ ἷς ν{ατραεµτ ροξεςὲ Ρζο αὐξευ. δὲ σκᾷ- 
-ᾗον Ώος. Ρτο σκησηρ: ους ερίεμετοπ όναρλον Ῥοξείςὸ ρτο μοναρχκὀν. 

ριδάδα». Ὁ οτίευπι ραττοπγπαϊευπα Ρίο Ἐριβείδης Ώος εξ Αἴσων Κεηδέος πῶς. 
ἀῑκ1ε ἑσπόταις λασῖσι ΡΙΟ πολεμικοῖς ὑσηχουμ:οή απεεπι οηής νεί ποτωηε, ]Η ο Ρε]- 
Ἴμπα αρτῖ Ίωης, ἐυδυώεη δαςαῦ Ηεῄβοάο ἀῑείεις ἔνδωειν δέμιπας. Τα Ρεοία οπεεπε 
επι 96ο]. ἔσ᾽ ἐυβείας ἄγευ ταὲ φύχαςινεἶ ετἶαπι δίχας {ει Ευδωύας «Ἠχάζειν. 

πὰ ὦ. Οοπε]α[ο οιά πήῃας {Πίοεῖε νι Ῥε[τα ππεξυτη ἱπευτίας. ξωας ος. ρτο 
ξωωλςὰ ξωωὸς Ὠθς ε{ε κοινὸς εο/ηήΗ/Πήύταζευ ξωωά; ἁβίαι ος εἲε πνὸς λύπήρηος εἴξ α-- 
ο 4πΙηρ,σειβύμως.Ν εἶ αὖευ ἕωνας αὐίας» ης οπή 1ηο/ε[ια:αυῖα γττῖαπε πιο]ε- 
{ῆαπα αΠαασπιρας ριοίπάς «οππσΙπεπι ετεα[ῄεξ. 

παράφρασις, 

πε α1ά ποπ ξεεετῖςποδ]ῖς 
3ιοαί αΠευῖας πιαᾗ {ᾗς αἩ- 
εποτ. ας Ἱαίοπῖς γερα 
ἄπεταπτ. ΟµΙ ἃς ρ]αειάὃ τς- 
{ροπάϊτ Ε εἶ]ας. Ττὰ «Εβοἴασι 
Ἐλίον, ντ πια] πας ἄπα 
30ΤΗΟΣ:ἴεεύπα ρτο ἱππρεσῖο 
πο ἀῑρ]αάιαΌος: {εά τεπι 
Απαϊςὸ «ΟΠΙΡΟΠεΠΑΗ5. Ύε- 
αΏπι απἴεφπᾶτη τεσπί εἰαυᾶ 
αἰβῖ τεβίτααπῃ, επ αὐΙ 1ππε- 
τΙἩ Βοτεπεῖς αιαῆς Ἕδα 
ξεταες, πιε{[εποέτατε εἶτοᾶ - 
ἁαταπι πεσεβατίο ἶαδοτε 
Ίεσα φαπὲ Ροτος ἵτατη ρία- 
«ατε Όεοτιπα τεττεβσίηπη, 
αμος σπα]ὲ Ἠαδεε απ ση αἷκ- 
επϊής απίταα {π ρατίατη πὂ 
εΏ τεάαέτα. Ταδεε αΏτεπι 
Άμείσας απἱ {π Οοἶσμίσα 
τεττα οὐ], ντ αἆ Ἐετα τε- 
Φῖοπεπι δε εἷες ρτοβοίσας, 
ἁπάέαπε εὖπι ποη {πρετβε 
εοτρις,ἴρβας απ πααπη οο- 
φεπίξηδας οετεπιοβῖ]ς ἵπ 

φατίατη παπί τεάπεατη, εϐ- 

ἀέπιαπε ΟΡετα Ώπςε αἆπο- 
ἆναπα να λοίαπα τε]]ης απῖεῖι5 

ἄσῳδ, κὠλ. ἰ}. 

υ ΄ ΄ 

λῦσον ἄμμι  μῶ τι γεώτεβρ 
εξ 

35 ον 5 ΄” λ 

αιτῶγ ἀγασήσᾷε χΧοΥ. 
α 9») ὃν 
ϱ αρ επεγ. αχα, 

5 5 ΄ ΧΝ΄.ἃᾱ- 4 

ο αὐτάλρρευσε καὶ Πελία, Ἴσο- 
μαι 

-. 9 395/ : 

ποζατοεοαλλ ηδη µε Ὕηραί- 

ὃν µέρος ἁλιχίας ἀμθιπο- 
λε, 

8 3 3/, εἳ 3! 

σον σἳ αὖθος µβας αρτε 
υ- 

Κµαΐγει, εώασαι ὃν θε 
τς λεν 
µαφι «χθογίωγ, κέλεται γὸ 

έαρ 
κ ρ ; Ξ 

ὀνχα κοµίέαι δείξοςελ- 
Ῥουπα «σρος Αἰήπι δαλά- 

ού» Ξ ᾿ 

θερμά τε κρί βαβυµαλλον ᾱ- 
28 

τῷ ποτ ὦὃν πότε σεώ- 

ση 

μας , 4πο γεᾶας οὗπα ἐπιατ Οοἶελος ἀπεοίαπιῖς επαίς: 

επέφθασ». 

{οἶμε ποῦν, πε φμοά 
γεεεηΓΗς εχ 0 [1{ᾳ- 
ες ΑΙ μΊη. δὲς ΥΣ 
Ίσφααγης εβ. Ρα ήὲ 
4426 γεομάς 
Ρε]. Ἐγο Ε16. δεᾷ 
417 πε [επ {ασ 
Φατς ογαμηήαἔ:Α 7145 
ᾖος αγαςν ΓεΤπες ερ 

βηδιρ. Οπτε ροΐες 
{41 απ Σεττε 
4γμμη Ώεοτατη. 1η 
ες επί ΡΑΥΙΧΗ5 πιε 
{ην αηἨμανι ΥΕΓΟΤΕ 
2γο/[εά μπι -ᾱά Αεείς 
γεσύ οαάος » γε[ήκε 
ατίεσὴ νΗΙρββΙημη αἷ- 
{εΥενο αἰημαμάο ὲ 
1 ποπ ενα” 

η 

λῦσο ἅμμι.Ἠος εἰ ἄποδος ἐμρὶ:δε Ἶος εἴτα {πρειίοπίρας εοἴνωτος, ὧν δ' αὖ- 

σαλόρευσεΕ]ος εἴενό Ὁ ΤΠελίας ἠρέμα ὶ ἠσύχως αὐτασπκείδη ἀπ. Οδίετια Το{οπίςτι- 

πεπα]ε5, 



ΡΥτΗΙοᾳ. ΌΡΕ Ισ, η 
ιεπί]εσι,αρετιαπι,δὲ γειἰάϊκαπι Εβς οταξϊοπεπη: {εά Άαης Ῥε[ία εΏε [οπί]επι, 

σαἱάασι {αἱΙαςεπι, {{αιάα]εβταπα,ὠᾳ Ὀϊδχυτα Ἑοτίςὲ πιπτατο η μπα ε{ήςτῖρεο 

4π α Άπε ι.Ηἰς εί ἁἀαπμς αάμετρία [χτες {ππαρτυ»)νε αἷῑα τά φεπᾶς οὐίς τεζχης 

εβ ὠκὰπος Εξ σωτὴ,σγὸ,Ώ οΏςὲ κὰ ἤτ εκ αρεῖῃ. δὲ Υεθο λαΐνω. 9εὰ Τοπ]ςὸ ἵπ 

ςοπιροβτο πιπτατως χ {πκ.δς ρτο ἀχὶ {εεϊθίεις ἁκλ:αυή επίπι Π]επε,Η1 πο Πΐᾶς, 

4ξά οτε {ππῖ εἶαυίο. ΑΠὰς ὧν) εξ σερ {εὰ Ἡτ 40 ὕκω γεπΙΦΡΕΠΕΣΥΟ. τεπα παῦέατατ 

Ἡ ἵπ αν δὲ {ραίεας αἴρετ ἵπ Ίεπεπι, τος το 
αὐταγόρευσε, 9 Βτ Ὦ οεἱ Επι, πχαξαεάς κ ἵπα ]οπρμπη:ϐ νετὸ περ βατατ βήρπιεῃ- 

ειπαν ετίς α Όσειιε αΏ αὐτα2ρρένω.θεἆ Ρτῖας ἐ]αά τεαάεῖς τατῖο πτετη:. 

ἔσομω. ος ΕΌί νωῖε Ῥείτας, Ἀρήσομας τοιζτοειθος (εΑΦὸ ἄθλκον καὶ γεώτορον αὐασῆσια, 

ἅτα «οπσεᾶϊε ᾳμοά ρεε/ε ΙαίοπΗεᾷ {απιεῃ 14 ϱἆ εοπάείοπες εαἰμάὲ τεθτίηοῖε, 

Ῥο]ιεετις επίπα {6 ἀῑραίτατεπα τερίαπα {ρα τεβϊεπευτῆ, ροίέσασααι Ρητϊκί οπ/σιᾶ 

«ομταυοτίε,δς γε]]ς αΏσειπα αἀμεχεΏτ.]ά Ρε {πας α]ετα εἴας ἄταϊεση Ἶρά Ἡςετς, 

51ο απτεπα ΠΟ! ρες {επί]επα. εν ο ο : ος Ἔ 

334 ἤδη µε, Ὁοποε[ιοπῖς ςαἰ[ιάα τεβεὶδξίο, απωρίο αὉ ὧίαις 4εριωξίο.ᾳ.ἀ.ΜΙ- 

4 πεσεβυπι στα ῬΕτ]χί απίπιαπι «υσατε, ὃξ νε]]ης αυτευία ρετετε,{εὰ αμ οπίαςε 

ἄἁ της ατατῖ Εεειήἁα ὃς Ποτεητῖ «Ώ εοπηεπίεβεῖας, απἀπᾶ ταῖῃ! {επεδχητε εἴτοπῃ- 

«ἁατου]ὰ ππεο Ίοςο ΠΠεἰρειροβ σα τεσπητα εἲθὶ τοβίζααα., (αύτη τά ρεσξεςςτῖς. Τη” 
3ετεᾶ ἔαιπεπ {ρεταδαϊ Ῥε]τας 1α{οπεπα ἵω Ἆσς Ρεεμ]οίο «αερῖο πποηϊτυτῆ:εάπι- 

-μς π Βπεπι ερϊῆάμς 1ῑα {επεκ ος εκςοβίζατας, Υπάε Αροΐΐοα, Αἴροπι 
Έντιν ας. τς 

Ανα 3) τονο᾽ Σσιζῶν ἐφεάασατο.) οἱ ἄλλον 
Έντυς γαυπιλίης πολυκλδεοσγοφε ὁ) πόντων 
1) ὀΜοδαποῖσι κιετ αὐδεάσι γόσον ὀλέοσφ. πες ; 

Όττμς γηβαιόΥ μέρος Ῥηταβς εξ ροξεῖσα ρτο χέρων εμθ.συ ὃὶ γέου εἴ. Αλικίας αΙΧΊε ρτὸ 
Ἀλιμίας ὃς ἀμφιπολει],ἀριέλει Μεταρηοτῖσα Παπ αὖδος ἠβαν ὃξ υμίν, Τταπ{ατίο 
ρηος ἆ Ρ]απεῖς. αυς απατα Βοτεπες ἔπτα Υίροτο {ππαππο Εππσας,ροϊξεσίος 

-Ἄ Παςΐδης: παπα ἠμαςπ]Ες ἄτας αβμα τς, δὲ Σετω]ἁα ε[,γατίήαιε αρίταξις 2Ώο- 
φμδυς. : ελ 

θμύαται ὃ᾽ ἀφελέν.Ἠος ε{ξ,δωύασαι δ᾽ ἀπελύσε ὃν ὃν Ἡ χβοήών Βεῶν ερογότω κότον 
πῷ δει ἡμῶν.Ώ ιο ἆαὶ 1π τπαπιάατίς Τα[οηί Ῥε]1αδ ντα Τὲ απήπασσα ῬΗσὶσὶ Ρέο- 
Σεδτας πι (ο]εβίεαπι τερἰοπεπι,τοάµσας ἵπ Τ Ες Πο [ίαπα, αιὸ {πρέσιταπεος Ώοος 
ΦῬ]ασετ:α 1 νο]εδαπτ νε εοτπι αἱ αεπο ἐῃ {οἱο πιοττυὶ εβεωι,ααίταας τεαοσᾶ” 
Σεπιςμηςτεί τε[ῆς εἴταέως ὰ 5εἶιο].Ἡσοππεσης, θες ο, 

Οὐδ' αρά μοι φευτέῳ δές κίον ἀμθιέλιοσαι, 
Πρίν γα Φειλῶν ἑτάρων πθὶς ἔχακον ἄὔσιι, 

Ἀ]εετ ασε νε γεβης αυτεάπ ρεται (Οοἰςλος. 9εὰ αἰ] ροΏετιοσῖς ταυτάπα πυ- 
της ταπᾶρεί πιοητίοποπα (ἀασΐπας ν {οἶης. Ῥϊαάστως πασπιϊπίε ρεϊοιῖς. ση 
Ὥοί,ρτο μξων, Ρο χθωίων αμοά Πηρ]εχρτο εοπιροβτο νίατρατας. χπα Ἰθονίωνς 
{αραμά!ϊ «Θεῶν, | 

υ χέλεπα 15. Ἠος 6ῇ:, ὁ γὸ Φείξος ὁν Κολλεῖς τεντηκὼε χελένεί µε ον ὀγερων αὐθχμλέ- 
παει πέι) αὐσὸ ψυίὼ εἰς Θεαπιλίαν παρα Ἀωόμλυον εἰς τὰο -ὃ Αἰάτου Όχοις, κελἔσει 3} 

3φι πο οἵεμα αἩ χρις ἆγαγ ᾧ τη ποσὲ ανν ᾖὺ πώτου «Ὀεσώδη καὶ ὧν, τῶν τὴς µησειας 
: Υγ 

« αν οφ. ο δικα 



34. ΡΙΝΡΑ ΕΤ 

θέον ὀπβηνλῶν, Ὑοχδιι νέλοµω «ΒεΡοξτ. ρτο οοσττ.. μελένω. Σα) γυχα) Ώος: ρτο. 
τῷ ωχέὼ. δε κομίξαι Ππηρ]εκ Ρίο ϱοπΙΡΟΠΕΟ αλαχρµίσαι.δε Ώοχ.σ.πηητατης η ἔν. 

Μοιής αμτοπῃ ετατργε ἀοζος δεμοί-εοσιπι ομή αἶίεπα ἴω τερίοπε ἀε[αωθε: εσας, 

βαριά ρίος εοτροτα εἴς ποὮ ροβεπε,απίπιας {Αἱτετω αμήθιε[άαπι παγβοτής το- 
ποςατεπε, δὲ {αηα ματ Επι] παυίσαητες Πω ραττίαση- τα ]σετεης, Οµαἱά βραµαςες 
Ῥμησί Ἐλου]ῶνίάς Γηείρη. ἂε Αβτοϊος. Αἴίτα Ῥος. 
Ροξτ,γοζαὈ.(ἱ ϱΥο/ΗΛήαπηρηος εἴτ, {η (11 α]εάτπημε ἷᾳ 

ΡΙΟ Αίήτου ὃς βαθύμαλλος- 
π4 ῇ4δε}. τῷ.αττῖς, ρτᾶ- 

Ῥοβε.ρτο ᾧ {αδίπόχ. σιώδη Ἰερ]-αμβπι.ρσο ἔσκωση 1.Λοτ.Ρ8Π.ἁ σιάζω ροῦε. ρτο 
κωζω. γιὰς Γεκίςα, 

παράφεασιε..... 

ευεκπίεασεπουετες 1π]- .. 
Φίας ἠπβάϊας, αμα εἰαπὸά 
{αῖς απιοτῖδας πο]αῖβετ οὗ- 
Σεπηρετατε,Ρετιςμ]ὔτι αρυά 
Ραττεπι 4 χυεδατ.Ροστὸ πωᾶ- . 
ἀατάτη {ας 1ω {οπωωῖς ρες 
ο τνοε τα : 
Ἱοπιπίστα αἁπηταπόσσα ας 
σερί ΟΡ αμοά Ρε]ρμίεππι-. 
Αροϊμσϊις οἵαςπ]ηπι «οπ- 
{π]αι, ὃς Ιπεστοβα ή πΌπα 

.ὰά πάδΙ ρετασεπάππι επεις: 
14 αμτεῖα Ῥεταρεπάπαι τεί- 
Ῥοπάτ.[ἀεόαπὲ τε {ππεηξ 
Ἡοσεατας , νε απαπρτίππι 
ἐρβταξα εἶαβε 15 ςοἱςξῖ- 

| ορ 
ςροῷὰ η. Χώλ. 1 -- 

9) 5 Π . 
ἔκ. τε µατειαῖ ἀνέων βελέων.΄ 

αι 2 
Ταυπά μοι! ΦαυμασΏς ὄγειρος 

ο 1ῶν 
ο» ; 3 9- -Ἱ 

φῶ)81.µεμαστευμαι ὁ οπί- Καςιι-- 
λές 

9 } » Νε 3 

6 μέτάλλατο τ΄ και ὦρ πα 

χ0ς σ- 

σρωνεί σε τένχευ γαῖ πομι- ντο 
πο. τς 

ο 3/ ο ς 5 9 

τον ἄένλον ἔκων - 
: ες τω. 
Τέλεσο).κεµ τοι µογαρλε». 
ὃ) ζασιλενέῶρ ὅ- 

21 τεσίοπεπῃ ρτοβεΙ{ςα- βρυμι Φερήσε».χαρΊέρος. 

μετάφρρσι. 

τ . ω .. 

6 ὃ Λοπργος Ἱρήρ - 
Σε. Ἡσε ϱ121 ϱ-ί- 
2414110 δο1ΠηΙΗ1 ας- 
εεαεΏς εἶαιάτ. Ο745-- 

μπι αμζει επ ή 
αρμά αμ Ιμώη, απ {5 
αιῷριά -σμοά 1άᾳσ αγ) 
Ρο-17 πε {ο Φµ11η-. 
εεἱεγγμε ῥοτζα ΓΗ ρα- 
γάτε μὴ Ργο[εᾶιρε. 
Ἡμππε ᾖαξογει γ]σγα- 
Ρε(βεενό ΊΗΥο Ίηε Ρογ- 
Ημ νε ομάΥ- - 
εὔλωῃ οὐζηγεςς, ϱ' γε- 
σηεςννα [ή 1Η -- 
4μι Λοδν {5 26 Ίμο 

τς. Ασε [αδοίεπι Ώπως γ]-  ὄρκος αμμι µαβτυς ἔω 
ετο. {π[αρε 5 απεπιαπῦ Ζει γἔθλιος ἀμροτέεείες 
εχεσεεῖς (ααξξὲ στο ππετ-.. - ο παν ε τας 
Ψἱ Ρεπ[ακαπι γε πλοπασ- ον οσο ον ο : 

εἰίση οδήπεας, ὄστεστιο. ἡΛσΤ20-  κριου” ΡΙΣΕΥ2 «ΕΠΕ Α4ΕΡΟΥ 
ΟΙ ΑΝΝ δ.σ  Ὁδουπ σ 9 ν α 5 --- ο ο νι Σ 

φοεῖβης. Τοπέπῃ απτεπι αἆ ἀντὰρ Ιάσων ἄωτος ἠν ῬΖ/148ε πο(ϊτῆτα, Ῥα- 
επ εντα Ας νο ν μες τρ » . ὃς δ Ξ 

Ωὔεσι Υεεσαπε ποβτήαι σε- : μπι ὗος εὐ τι αρρτοδαβεηΣΡ/; Φζεη. ερααρ! η:: (κ 
Ἆης τεξετε, εεβετο αρρεῖίο,  12/0η 1β/6Υ1ΟΣ 11 ασε : ντ 

Ρέταας ποπιεπ εἶας Ίπτο. , ο εεες 

Ἀχαπι τατότοφπε ξοτε αποά {ροπᾶεο.Ροβπνοάππα απ] ]α{οπετη αἆ Ρε]ίᾳ α ες εοπι]ταΠετανς 

Ρεῖῖσατε ἁοπιε{ής], απὰ Βϊς γεπίεητῖοΏς εππι 1ρίο, οῬηῖατη ῥτοά{σταητ,2ρρτοδατίς Βἰίοε «ὔ- .. 

ἀκλοπίσασα ἡ αὉ α]ής{εραταῇ αὐλπετηπτ.σεά Ἱαπο τοσα Ἰαίο : 

ἓκ τε ματειρᾷ.Ῥπηκί ποµετςα ρεϊπέραῖ απποτο ἹποςΏίας σἶὖτα ποπροβες εοτε- 

Ώπεμτε ῥοΏπ,αρύἀ Ῥαέτεπι αοεπίσιατ, δε Ρετίοιηξ τρία βνικτε Ωσατε 1]]ε Ιπβάταξ 

ΏηβιεΏςνασίετεσα ει ἔοτοτε εοβήεεμάἸεδε Ρος γιατς ειαβς.Ὑασίας πιπε {σατεπί 

τἷα ἃξ ποπιῖπε πουεσςς. Ῥιπάατυς Ώεπποῦίεεη,Εβρρίας (οτρορί»,
 5 ορβο αῑςε 

Νερβεεω,ΡΒετεεγάες ΤΠεπήβο Ποπα]ηαξ. βέλεα απτεπι αἱ]εροτιςὸ γοζαῖ νεί 

βελέυματα,γε] λόγοι {5Η ἀπβελκμνεροτε Ἱεήέετας {αβιιτἍτάαι 1Ώβαν, 

πώς ος ια 



ῬΥτῃἩτοκ.ο Εν. ἃςς 
εσησί μο.Οὗτεπάῖε ἱα{οαιαιαπιεὰ αὖο παοπίεα» ᾗΠτ πος Εοεϊέάμπη.Ὀσαίσσεα ἁἷ- 

κ 

αἷε [ξ εοπ/[α]αίᾷε οταςμ]υπαιὰ απο {πιοπισή οοπβΓπιαείοΏεπι βεοερεεἰ
ηρτοίΏἀε 

αίου ἵπθεαεητ 1ὰ ἔασετε.5ε. 

εοπ{επ{ι «οπΆτπιαβῖαξ. οεΠί5 8 

εαϊεπα δοτήδα Ια{οπί ρτατεπάεσξῖ, 

ο µεμαστεύμε.Ηος εἶτ,εμαντευσαβιέω σἳ 

Ο0αβαµα,έους Ὀεἱραίς τα Αρο[έπίς εεπιρ]ο
 αὖ 

Βοΐίο Αροϊηπίς βο. ΑΠάς-εἷα 

ρτορε Απεοςμίᾶπι θυτ]α»νὈϊ εείαπι οταςμ]α τ
εάἀεραπῖ 

΄ 9 

ἆ πας ἃ Ῥε[ία Πησυήας, πες εεισὲ αἷἷμς απτλοτί5 

βαεϊ εδωηπάεηεᾶπα » αμἱ {εἰερας ἔοσέ νε [ γοίυη- 

ἴδρ]εῖαεῖς αµ{α ορίεπηρεσατεε. 

εἰς Δελροιὸ εἶ ἐρεωητέον καὶ Φοχκτέον τι τούτων. 
ο αδ]μίευσ ατα Ὠεἱ,ἀῑάας ὰ (- 

(άεπή ποπιϊπὶ {π Ῥαιπαβο, Μιβς {ασετ. “Α με 

τσ. 

μέταλλα». Όοτ.Ρεο οΟπαπαιμεπάλλη. παρὰ τὸ μετἀλλάω ἡάάσο ο [0ΥΗΣ072 µέταλλη- 

πὺς Φ11Ροβεβ ὑπάάσαγέ. 
ὁ Να 

ον .. "/ ο Φον ., 

««ὁ ὡς τάχος,Ἠος εξ καὶ σὲ κελένει ὦς Τάλέςα ὤπποη. 

Ώος. Ρίο πομπίω. ἄεθλον » {4ὔογεμε Υειτο: ααί 

βπἰεκᾶο. 
Ν΄ σα 

ἁαρτερὸς δρχος ου 8 
Ζειὸ ἡρέδλιος ἀμφοτέεριεν 

ες {ατα αἆ Ίομεπι{ς 

Ἑεω ες Τους ἀε[εεπάετμπτ. ρ 

οβοεϊιαάς εὀπΊεεμᾶΒο. 

ομῴθεσυ.Ἡατεπας Ῥεμα νεῖδα, 

ἑαυτὸν ἐπομέσαντες Φεχωείβησαν. Ι
Ι κρίδο, 

Ξκείδησα. Αογ.1 ρα. ὀμείδέω. 

ἀυτὰρ Ιάσων.Οτασμ]ο σηοσε 
3 5 ΄ 

α-ἀ. δὴ ὁ Τάσων ἄμτορ αὖἩ 
«Φεροωῦ πω χὃ» 

“πιράφεοίσς. 

.Ἰρίεπιει εαρῖτ {αος ρσα” 
εοπες εχεῖατε, νε ξατύταπα 

παυϊφαοπεω Ρος Σοῖάπι 

Οι εἶααι ἀεαυπῶατεης, ὃς. 

{σεῖος ποσα ορῖ5 πως]- 

απααὖε εοπΒοςἈσεητ. ΣτΑ- 

απς πιος γεπετυπέ εεες 3- 
ευτηῦ. Τουΐς 611) Ἠετοξς 
ξοτηβιπή ὃτ τοδαμβιπηῖ, 
Ῥασπαϊοσες ἱπβαάραρ]]ες, 
γίδεµεεε- Ηετευ]ες αἲξ εχ 
«Αἱοπιεπα πὶσεῖς {ηρετοϊ]]ς 
ἀεεοτανυσοτεα πρ ΒΙτεγοΏῖς 
Οµεερίε. Οαβος ὃς Ροΐαχ 
απος ετ Ἱεάα. Ψεπεταπῖ 

:είθαι ἆπο νησί αἵτατῃ «οπιᾶ 
Ἐιφετεβίες ερταῖ 1, απὶ 

αῤτο. χώλε 1δ. 

"ὄρυυεν χάρυχας Ἐσήτὰ πλόον 
ῥαῦέμλν πιωσᾶ, τάχα ὃ Κερῖ- 
δα- 

ᾖλδου. Αλκμωίας ὃ ἑλικορθλεφά- 
έρὺ 
ιά ν Ἀ 

Λήφαι τε, δδιοὶ ο ὑψμαῖ- 

αξέρες» ὠνοσίδ αι 
λόος, αἰδεδέντες λκα); 
5 ι ΣΣ 5 

κ τεΠυλε»κοαι απ ᾱ- 

κρας Ταμαρον, τῶγ (δὲ κλέ- 
ού 

Ἄσιω -παράσχευαζεθαι. ἀῑκίε σομπω 
α ππιοίσυπῖ ποπαϊπ{ς τεδχα εξ {- 

ἐιαΏό Ῥες Πμταταεπεμαῦνεβοῖε ἴπ τε ρταμ] ΠπεςςΠασΙΗΙης 
ο . ον “ ε ος 

Νηπήτυαι Πελέᾳ ) Τάσος. ἵΝαπι ῥα]πισπεας ὃς ΟτετἍειις 

οξετεὈαατ,ναπα Πϊ ες Αεο]ο.Αεο]ῆςες Ηείἶεπε, ἨΗεἱ- 

έθλιος ετἶαπι γοεατάτ 1Ηρχετ, πδ Η1 ευ κ 

Ἠφε ροξεα πµπς ᾖτης. 0 -ᾱ. σιωθήκίω ταύτέω φεὶς 
Ῥαος.δς Αεοῖ.δξ περ]εξτο αμα. Ρίο 

πα σετῖε Ιαίομ, ὃς αἆ ορυς Ιἱμηξταπι {ο {ε αςεῖπβῖς, 

κθικήρυχας χφλέσαςσπαρώξω»ε ὃ- εσομλνον σλοιὺ Φεχνώδα, καὶ Φ- 

᾽μεπόφρασε. 

Ἰηε]χαζας βῥΖάΩΩΠΕί 
σἆ ἁεπμπειαπάμηι γύι- 

ο θε ΠΗἱΡΑΣΙΟΠΕΤΙ ΦΗΑ 
: -- ε τά 8 9 5 .- 

οΖἱωὸς ἡοὸ πρεῖς ἀχαμαωτομά- -ἐβεε. ον σ1ΗΥ δᾳ- 

1414 Ίομα ἱἡ 116 

ἔη[αγὶσα δε Ρασματο- 

«ρε γΕΠΡΥΗΗΕς Υἱά εί 

ει ὃν Αἱωπέπα ΠΙς74 
βαδεησ [ερεγομ 1» -ἐ- 

ἁρῶμε: ὁ' ἆμο αἰεὲ εὐ- 

14 ΤΗ1 σπα βοσῷ 

ΞΝερταπ! σεηηε»εΗΕΡΙΓ 

οοὶ ῥογἱρκάνπόε [ααία: 

εν ΡΥήονό εκ βρτΣ- 

ος 



σσ -- 

2 6 - ὃς ς τν 

φεττϊ ης ἵσπαυι τἰδετεας 

εωσ,ὃς {ιάϊοξὲ «ααεπῖες πε 

τα Εοττιάϊπὶ ἀεάςευς 

ἀπησετεαταἆ Ώαπο πᾶμΙΡΑ” 

εἴοποπι{ε εοπεάίεσυαῦ, Ἡσ- 

σηίσασο {τὸ Ροτεης Ῥετίοἶ{-- 

ΙΡΙΝΡΑΕΤ. 
ἔσλὸγ,Ευφάμωυ τ' ὀμεόγβη, 

σόν.τε Πεεικκύῶν ἐνρυβία, 

ἔξ Απόλλωνος 3 φος- 
μικταὲ ἀοιδώ πατὴς 
Έμολον ἐνανητος Όρφειά.. 

ὁμά Τ6Ρ4ΥΟ.Βογς σμ]-- 
ει σ]ογ1 μήρα εὔ-- 
Ρεέα οβ.,νιάείιεεε Έη-- 
ῥῥεσ» εβαά, Ρετ]{η- 
Ίμέπε ᾖ22 Ρούεης. Ἐκ 

Αβοϊΐιπε ααέειη εἰΣῆαγαζμς ο/η βαΣεγ αετεβΗ ὂε- 
πε ἰήάσηε ΟΙΡΡΕΙΝ. 

πηεβης εκῬγ]ο ὃς Ἐπρλο- 
ππας ες Ἐαπατο ΤΑΕΟΠΙΟ 

Ρτοπιοπτοσίο, ϱἩ1 ες ας 

εχρεάἰείοπε σἱοσία εοπιρ]οσωεΏίπσα τεροπίαταστ.  επῖς εώαπι]απἁαἁ(ἔσνας Ότρίεας,Αρο[-- 

Ἠπής ΕΠας,ροξτα ὃς οἰε]νατοςάης 1οἱ: σὲ Ρρτα λατ τπιυς, 

ἔωυε. Νερ]εέχο αΠρπι.«ΕπΙΡΟΤ.ΡΤΟ ὤργυεν.κάρυκας Ὦ)οτ.ρτο κὔρυχας.δς ἴπ Έόγτα οὓ-. 

{ετααπάα «πα [ίασε τεπυροτίς Ρταίεπς ρτο Εωζυζο ἐσόόμον, ὃς ραρέιὸν ΤοἨ.δ:Ώ ος: 

Ρίο φαθεή,. : : ; 
πάχα Ὦ οἱρπίῄςατο ἁρταςοπίδης ρεσ(οεαπι ΟτΦεῖαπι Τα{οηῖς Ιπ[Ἠευεο, γεπΙξ 

ριαβαπαὔμπί Πετοξςμπήπήτασα πθεῖς Κροίόου Ζΐωςς ὑὼ κε ὃ μάκίω ακοπίαςοι,}ὶ ὃν 

Αλκμίώνς ὁ Ηρακλής, ἐκ ὃ Δηθ αν Διοσικεει.Ὀτίπινς Τους δι ΑΙαπεῃᾶ Εῆως Ηει-- 

-εμ]ες.9εά 5 αὉ Αεροποαυείς 1ω Μγβα τε]ότως εϐε, νεί οπία τεί παυεῖεα Ἱππρετ]-- 

τας ετας,ὃσκεπιος.οπηπες εὔδειησεραε,νεἶ απία πιο]ε{μα παμῖπι πΙπή αι Ρταπα-: 

Ρας,Οτρβαις αἲε σαίη τεδεασα , αυτα Ηγίατη απαχετες 1π Αἐδαπίο πλοητς τἩ 

Νγαιρής ταρεη. Εεεῖς αμέεπα Ρτοβίθίεμπα Ώς ϱοἱεβοςγεπίτες. θεα άμητης 

ϱαβοτ δ: ΡοΗμσ,]ουίς δι Εεάα Πἶη.. 
.. Ξ 3 2 .. ε 8 

Κεωίδαο Ὦοσ,ρτο ΚρρήἝου. ἀχαμωτεμάμις ἁῑεῖταχ ὁ ἀκόμεντοςιίειι ἀλάματος, ὁ (1 

χάμνων µαγητὴσεος ο{ξ, ὁν μάχη ἀκοπίαςος. ἑλικοβλέφα ες εἳξ ὁ ἑλικά,τουτέςή µέλαφα βλέφαρΣ: 
ἔλωγ. αποά ερππετοπ ρετ {γπεςάοςΒεπ,ρ/εὐγαη πρ εατ. ο. 

Φιοὶ ἆ’,δεευπάο {οςο Νερευπί ἆπος Βἶιος ποππαϊ,Εμρβεπαυπα δς Ῥεηεῖγ-' 

ΞηΕΠΊΠ.Π.ἀ. δύο 4ἲ αὔδρες ἡψίκομοι,ἐω ΤΠοσειδῶγος ἔχουτες )Εγοσνόι αλάξια ὃ ἑαυτῶν ἂ εἶας- 

λογεσάμλνοι ᾖλδογ,ὁ ᾗ ΤΤερικλύμᾶνος ὃν. Πύλου, ὁ Ὦ Ἐὔφημος ὃν Τ. αὐάρρυιῶγ ῥ εοέά τις ὧγα-- 

34 σωωεαβραίδη, κο τον ἀπόπλοω.Ώς Εμρβεπιο ἀϊθχυπη ἵα {αρεοήίδης. Ρετίε]γ- 
ππεπυς Πας ΕΗῑε ΟΡ]οτ]άϊς ὃς Με] εῖ : Ρτοϊπάε” περος Ἱπερεμαί απ! ΝΕε]εί Εαίς. 

ρατες, ὀψιχώτης ἀῑεῖτιι ὁ ὑφὮ χαἰπίω ἔχων. Ὦ οτίευτα εἲξ ὀριοσίδα Ῥχο εοπαπιὠνοσίδου»- 
Ὀεάισίεας ος Ἠερειπή ερίεπετοπαΌ. ὡέδω τὸ κυῷ»δε ποβαίπε ὁᾷ ρτο 27. σειαῖ-- 
Ώοτυς αητεπα γ,σωεῖτί εαι/8. 

: ἄχραε.Ἠος εριεετου Ταπατο εεϊηΐεως, αμα Εηἷε ἀχρωτήειον ΡΙοπαρΏΒοσασο: 

Ταοοπίζξ-Ευλόμω Ίλοτ-Ρτο Εὐφήμον. Ερίεμεεου ἐυευβίας Νερεαπρ πάραίευς Οὰὲ. 
6.Ογπιρ.4πεμο ]θουπι νιάςε. 3 
5. ἔξ Απόλλωνος. Τεττίο Ίοεο ΟγρΏευπι ποπηίῃαε,σμεπι ἁῑστε Αροἱἡἰπὶς Εμιαι» 

συαασυαπλ Οεαρα {επήίπε Ρτοδηαίης εξ:{εά νε τερες.οχ Τους ἁῑσπητυσ»ρεοΡῖες 
ἀϊφπιταϊοπι ΓΕΡΙΑΠΟΠΟὮ αιιὸἆ {11} εἶης απεῖτα Μυβς] εκ Αροϊἠπε,αιήαλάν: Ἴσες. 

εβ ρήίπεερ5 Αροϊϊοιγηάς Ηεβοάυ», ος 
Εκ Ίμῤτοι Μουσαων ὶ) ἐκηβόλου Άπολλωγος 
Άνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ὁπὶ γθουὶ καὶ κιδορισα{.. - 

Α{ςἹερίαᾶες τΑπιεὮ απετίτ ξἱΠε Αροΐμαις βΗωπα, 
στ. ο «ἘΠορες αηοπαρεῖέ συγγίω ὠπετίσατε λῴβαν»- 



5 
ορθὲ ὀποκτέναντες Απόλλωνος Φίλον ᾠογ. ας. στ ς 

Θτρµει Εής παπς εκρεάἰείοπεπι εοπ/{εΏρᾶς. 

φορωμτοὲ. Ὦοἵ. ὃς Ροξερτο οΟΠΙΠ.Φορμακτὴς» 

ΡΥΤΗΙΟΚ.ΟΡΕ ΙΥ, 7 

ος ει κιβαρωδὸς » {6Η αἰδαρισύε: ὰ 

θερµίζω εἰσβαγατη Ρ1(0. ἀνΦω σεπῖτῖ. ος. Ρτο ἀοιδῶν. ἐναίγητος εἲε Ῥοξε. γοςᾶος 

ἔεπο Ἱήβαι. Νοικμπιμπι εἰ 1αμὰ 

ἁμπι. 

σαράφεασ. 

Ῥτατετεα Μεοτευτήος απά σῖσ- 
σαπα απτεαπα σείατ, αἳα γείτα 

Ότεπτω ἁπεῖς. τεὶ πάε εἆπ- 

εἴτ οπίτηας , Ἑελίοπα ὃς Έα- 

στα Άλλος ατατε Ἀοτεπτες 
πηβς αἆ ἵαροτετῃ Ἠππςο ἀπ[α- 

Ρεταβί]επα εχαηεαπά απ. τα- 
{Ώρετ Ῥοτεκάα απί ἵπ ταάϊςί- 
Όυς Ῥαπσαῖ τποπξίς Τμτασϊε΄ 
αἆ δεριεπιίοπεσι Βαδίταας, 

εεἰεεῖτετ αἀπεπεταατ. Ἐεεπῖσα 

Ῥαΐτετ ἐρίοσάπι Ῥοτεας τεχ 
τεπεοσαπι, ἶάτο Ρτοπορτόα πε 
Απίπιο οεγᾶς αἀοτωαήτ β]ίος 
Ζειεα, ὃς (α]αΐτα, γῖτος απῖ- 
Όπς .απιροΏας ἕεσσα ρΏτρητεῖς 
αἩς ΠοιπτεδαὮε, αὐίαπε Ρει- 
πάοσταὰ εταπτ. Ὑετυπηεηίπα- 
Ἠετο οαὐσά ἁῑιπᾶ 111 Ἠετοες 
ἆα]εῖ παπὶς Ατοὴς ἀεβάετῖο 
αποά «αὐαυὶ5 Ρετίσαἆετ , ἔτα 
βαστατεπτ, Ὥος Ταποπῖς ἵπ- 
Φήπᾶα αεε]άεδας, αἲς απ]παος 
ἐρίοταπι αοεεπἀεδας, 

ἔπφσι. Κώλ. {9 

ιο 
/ 3 ” ΄ 

σέμπεδ Ἑρμας «κύστης 

Δόνμους 
ε ν» »-Πῄ ΄ 

06 επ ἄβυπον πογΟγο 

ἃ μὲ Εγω, κε- 

χλασόντας ηβα, 7 οἳ Βρυτοὴ., 

παιχέως 
δἲ ἀμοὶ Παγμίν θέα 

Όλα 

γαμτάογτες ἔρο. ὃ ὁὸ ἕ- 

κὼν 
θυμῷ γελανέ Φά1σω Ὁ- 

πυες βασιλει αδέκων 
Ζήτω, Κάλαῦ τε σοτὴρ Ἐο- 

ρέας» ς 2 

εὔδρας πΏερεῖσα γῶτο σε» 

φείκωταὲ ἄμθω περρυρέ- 
ως 

Σ Ὁ πάμσειη γλύκιὼ ἡμε- 
Φεο- 

ον σύοον } ὁδωω Ἡρα- 

αεἰίπαμπι Είᾶς Ροξταπι ὃς εἰθατο» 

μετέφρασε. 

ΟΠΕ 4Η Με: 
εὔγΗΡ νεα σεζῖα- 
Σο; νῶσα σεπήπος 
ιο αά ἵπαρργαὔί- 
[ει ἰαῤυτε, γΠΙΠΣ 

: μάΕΠη Ἐεδιοβρηιαζ- 
ΖΕΥΗΠΙ γετὺ Ε2}εΑΠΕ 
Φίεποςραδετσασε.σέα 
επ «απο οπή 
Ῥρησαί Πιπάσμεμτά 
βαδιση τες γεπεΚηΣ. 
Έσεπημ. Ῥ{έγο 4πΙΗ10- 

ΡΙζ471 ο1Η5 ογπά- 
ασ γεχ ΥΕΗΣΟΥΗΗ βᾳ- 

{εν Έργεις Ζρ)ρη 
μασ Ῥνος ή 
ἔεγρα Μεη ες αΊη-- 
ῥοςρασβατεῦ, αἲ ούες 
πα ρετβαάοης ἀμίορ΄ 
(Επμάεα  ἀεβάΗμη” 
Βιβή εδ ΤΗ 

σέμπε ον Ἑρμᾶς. Οπαττῖο Ίοςο ποπαἰπαπεης Μετευτί ΠΊή Ἐκλβίον ὅ Ἐτ- 

σγτµ5. Ὠος αυτεπι εκ Πῖα πγπιρµα Πεςρίτ. σέµσε περ]εξῖο αµσππεπτο το 
ἔπεμπε. Έμμα Ώοτ.ρτο Ἑρμῆς οἶμς ερίεπετοπ εξ χευσόραπις » δε Ρεπηίπαϊο ϱ» 
Φευσόῤῥασας, ὁ λευσίω ῥασίδα, τετέο ῥάβόο ἔλων. Αροϊίοπιης ΈεγτοὮ τοεοι]άσυς 

Ώος Ίοςο ππεετῖ τατίο να]ε, πΟῃ Εὐρυτοσ,τεά Έρυτο ἱερὶ. 
ΣΕχλαδόντας ὔβα. Ἐκροπ]ε 9ε]ο]. αλκδοντω» ἔβα: τέξχὲ εκροπὰ ΠΡΙ νίάετετας΄ 

Φαλλογζας, ὀυδελουύτας χλοαζογπας, κεχλαθὼν επίτα Ρατ αχρίητη Ἅοι.».αᾶ. ρετ 

τεδυρΠιεσείοπ ατα {ουπηαεί. κἐχλασον ΡΟ. ἔχλαδο, Ἡτ ὰ χλάζω {οττὲ Ρετ [γηςο-- 

ΡεΏ ξοσπιᾶζο, ΡΙΟ χλοάζω ὰ ΠοπήΠε χλόν. ῥετα γΗ215. ς εωτωϊδ της ἀποῖτ ἂνει- 

Ρο χεχλάδω.{οτπηαῖο ἂ ρτᾶτ. πιεάϊο κἐχλαδαὰ γετΏὶ χλαδὰω ει χλδέω» ωχη-- 

Φ40Υ2ῇΥΡΟ»ΥΕΖΕΕΙΣ {4η Πςαεῖ ραυ]ὸ ϱ08 πεφείκρηταν ὃ περρικῶ, ο ἃ σέφεικᾳ; 
5 τν 1 ” 
ο 



τα ΡΙΝΡΑΝΙ 
Ρεσε εάίο Υετδὶ φαίτΊω: [εὰ ἀῑείεατ χλιδάω 11ος χλκδέω. Νοεαηάσπα ρασεῖςί- 

᾿ Ῥίασι Ρ[ωτα 5 {ατείροῦ! ὀμοβις Ρζορτής, Αἰεπιαπίς πιοζε, νε]υτί Ἱάζως τεπω- 
λὠν παχέων Φέωπᾶρο ἱσπόται σφο!» Ὦ) Πολνδωχας κωδγὸς. δι αριιὰ Ἡοταετάπα» Ηχ. 
ῥταὶ Σέμόεις συµβάλλετον» Νδὲ Σιόμωδεες υἱὰς Νεπωτο.ΒΡρ. 4. ποβταπα αΠΏοζ. 
1η Κάσεος δξς. . 

σαχέωε οἳ ἀμφὶ. Όπίπεο ἶοςο ἆμος Ώοτεα ΠΠοςτεσεμ/εξ πιοπείς Ῥοπραίἱ νῖ- 
εἶπος: ἆ πιθὶ το ΤΠάγγαιον ὄεος οἰχραῦτε. Ῥήτο Νέμεθλα γοςατὶ πυπς {απάρππεηΏτα 

πποΏτίσ,ρος ε[ξ» ταάϊοςςππάτηαε ραττεπι,εὐᾶ {οξΗ5 πποΏς (Θπο υαπι Ειπάβπιεη- 

το ἱπευαδίε, ὃς ὁσωρεία ἀῑςίτητ γα]ρο. Ἠήμς τερὶοηίς πεο]α,Βορεάδας ημπςς- 

Ραῦαπεις ὁ Ωτᾶςί». .. 
ο; Φελανεὶ. Ὑἱὰε Οἶγπαρ.ς.απἰά Πτ λανὺς. ὃς γηὰε; ἔνυή Ἰδερ]εξϊτο 1Ἡβαιεατο 

εεπιροτορτο ἑώπεν 30 ὠπίω τεϊεξχο ν. Ρίο ὠτωώω ἀειίπατο«ἄπο Ἡ ὠτέων, ὃς-ᾱ- 

πἱῄςαπμιε Ἶος Ίοεο σὸ ὀυβεσίζω, οπλίζω. Ώ εκ νεπζοτυπα΄Ῥοσεας ἀῑσίεις, ία 

να]άϊβίπχις εΒ: δε Ραΐςτ, τατίοπο 7ετο δι Οαἶαῖς Ἡ]οσαπα εἴης εκ Οιγιία, 

κε νἰάετε εἴε 15.1. Ατρο. «Αροϊίοπ..Εοά] νετία 212. ὃς {εαυεπῖρη». Ζή- 

σης ἃ ζα τὸ ἄγαν» ὃς . ἄω τὸ πω : (18Η Ζαήτηε: ὃς Καλαί, αμα καλώς ἄων ος εξ 

σγέωγ. 
αὔδεας σ)εροῖ,.Οπἱἆαπὶ αἶαῖος Ππραπε Ῥοτεαάας ρτορτει ρεάυπι ρετηλαίταίεπη: 

νυπάερείύι» αἷώ α{άεγε,ρτο αερε]εταγε. Ῥοξτα ποῖξετ Πὶ5 αἰα» αβιησίτ ἀοτίοι {εὰ 

φεάσσι ρ]αηίς Αροβοπίης Αεροπ.1.Υ.219. 
οστὸ δρ ἔπ' ἀχροτάτοισι πεδὼν ἀχώτερφευ ἔρεμλαὶ 
Ξέϊον ἀειερρβύω σπέθυγας. 

ὃσ Οιρµευ» ἵα Α{ροπ.Υ.219. 
οἳ δὲ 3) ταρσοῖσιν ὦσ ἑωτίοις πεποτέώτο, : 

σεφείκουτα». ος ε{ξ, φείοσ»τα,. Ν ετθιιπα πεφείκω «8 ροξιῖευπα ὃς ἔοταιατς ἆ 

Ρεβεεσππεάῖο πέφεικα» πεί αξίιο πέρειχα παυτατο-χ 1π κ. Τοπίςὸ. 

ὃ ὃ παπι”. Ηας ε[ὶ εα{ὰ Ἱππρε[ίεης, ηπο, αμα: Ώετουπα απίπιος {μήηρας, 

σ-ά, πω Ὦ γλυκέαν ὀπδυμίω ὃ Δεγῶς » Ἠρυ τοῖς. κρωσν ὀέβαλλε,Ὀεβάεσίηπα αυ- 

εεπι οτασία ρετίιαάςας ἀῑείτας, απία ατα ααῖς επρήε, ἔρετας, ααοά ἴρετας τα- 

ειήπ εβε ἄωιδες», ἃτ {ας [ἱεῖτετ «εβασιπα εε ετες1ς. παμπειβθὴε,Ώος εξ, ποώτα πείρον. 

Ῥοττὸ ὄνδαω πεσ].αµςππ.Ρρτο Φέδαων Ώος εἰ ἐπέκμε.Ταποις. 2ΗΐεΠΙ Ιπβπᾶυαβα 

Πειή ἆοεεπε ὃς οή Α{σοπαιξ. {εἠρίοτες, 

η ο ο ω ΑΝ. οφ ὃ 

πυρρφερσοο «6ΡΟΦΗ Ὁ. κὠλ« {δ. πρετάθρρης- 

ὅ . 8 ΑΔ. : : : 

ποσα τεμαπεσεεῖσ ἆοποῖ γα: ΑΡΥΟΣ2 μὴ να λειπὸ- αμ Απζά523ε 

αριά πιαίτεσι» σδίαὉ ο ῥδνον 4 ζωὴ γεβᾶνα ῥενιοκῇῖ 

Ρετίομίο {επιοτας »Άππος 137 πῶδ᾽ αχίγθάυο) παρα κιασδὶ µ-- 2χρενς αριά ἠλαγοτὴ 

β]οσίος εσῖσετει : (ὰ απἰωῖς γεν πι μα μνς 

Εοτταἅἶπε ώμος . ανα ρα πόρος αλλ: ο ώρας 

τας {ρεείσιει εἀετεποπιέὮ- τρ. ο ές τος 

σε σἱοτίοίηπι οΌτη α]ή5εος- 

ἸκαΏεῖς «οπιρασατες » ῖ ῥασία ΦΑΗ2Υ «άλλον τας ρε [να ΗΜΕΡ.ΟΙΗ αἰής 



Ἱννάςς 
ποβήπῖς αρπά Ρροΐετος ἵπαι- 

σποστα[τατε, 1] τόσπατα ρτς- 

ΦΔΕυύβππιο αἆσεις πιοτΏς εςκ- 

Ππάίοπεπι τεπιεά(ο [εξ {οἶα- 

χετατ, Ῥο[α παπι απτειη Ώος 

Ἠέτοσια Τοἱεί βῑτ «οπςτεσα- 

τας. αἆ παπα] επι Ώαης εχρεάἰ- 

εἴοπεπα (μ(εἱριεπάατα , Ταΐοπ 

Ἱαπάατα ἱρίοσαπα αἰαεσῖτατε ὃς 

ἀιλσεητία, οσιΏες Ώόπιεταυατ. 

Ταπιν ΜΠορίας ατῖοίᾳςεοΏ- 
Φεξίςααῖδας, Ρτοϊεζήίαας΄ 

Ν 3 

ἁλιέω εὐθέδαι σιὼ ἆλ- 
λοί. 

5 2 9 

ἔκσι Τωλκον ἐπεὶ 
χωτέβα ναυτών αωτού; 
λέξατο -παύτα; ἔποι- 

γήσαις Ιάσων. καὶ ῥά οἳ 
ν ΄ 

αῦτις ὀργίχεοσ-» Ὦ)κλά- 
ερισ Φεοροπέων ἱεερῖς 

«Μόφος ἄμβασε ορατον 

ΦηθοΦρΩΥ. ἐπεὶ ο ἐμβόλε. - 

κκ 

ΠΙΟ: ΟΡΕ: Ισ. πρ 
εοκταπεῦ ΗΗΙΕΗΟΙ. 1: 
Ἱοίσμῃ αμ Ρροῦ- 
δαπι ἀε[επήργμ ή η” 
113 ος, ΗΠΠΕΤΑΙΗΕ 
Ίηπες-1α/οη , Ροβηματη 
ζαμάσβες. Ες φμίάεην 
νέος αμζη, ὁ' [0γ11-- 
δρ {αν γασιίμαης 
Μορ/Ρ ῥΥοηρζο απίηια 
«Ὁπ/ζεπάεχε[ες εχεγο- 

ταῖίς απσατατί ὃς τατίοϊπασϊ κρέμιασαν ἀγκόρα, ὕσερδη, 71. Ῥθ[ύμα ἆμέε 

{οὔτας Ὑδί ες ἓής εοπηρεσίἤες 
βρ]ίοετη Εααβάσιοσε ο. Ὠβ- ερ τεε -.- 

αἠσατίοπετη » εχετεῖτασα αἶαεος ηλαῖτη «οπίεοπάστο {πάῑε.Ροίτεα Απο λιοσῖ5 [αρεςρααΐς τος" ΄ 

ΕταπιἈρρεπᾶς, 

ναὐςΑηδε, ας οοἴστεπε επι Πρεηίουΐθη». Ναμῖς κεργε νυῖε (ἴεενσ Ίπ 
Τιζμ], ποππεῃ Ἠαδες οὉ Αεοιηῖς ρείπαίρίρς απὶ εθτῃ εοπ{εεπάετµητ: ὃς αυῖα 

πο «οἰεραειτ Ατθῖς» τεσχὲ ἁτεῖτας ηία Πετουπα απίπιος ἀιας ἀεβάετίο Ἡι« 

Βαπαπαατε»ὃσ αἆ ξοττῖα {αδνα ἱΠΊρατε. . - ͵ 

μό πνα, δῖς τεάἀεπάα Ώας ΡΏταία5» ὧςε ωδένα λειπόμλμον» ὦ ἀσθαλείᾳ παρα μωπεὶ 

Ἄδρογτα, Φαιτάδεω ἀἰδόξως } αἰώγα » ἀλλὰ τζω μὸ ταῦτα ευεοξιαν χΕλλΙ5Ο) ἐπὶ τῷ θωάσῳ | 

θάῤμακον Ἰδίας ἀεετῆς σιὼ πο ἀλλοι.ὁρμκιέω εὐεέδτα. ςεἰεραηῖ γεῖετες Ἐτλπίςί βΌ{ 

ταοτίεπάμπι εἴς, Ιἀεόαιε νἰτὶ ἵπῖος Η]ος νίτεωτε μάάρηες » τεδις ρταε]ατὲ 

Ρεβῖς ποποϊαῖς ἠπποτταΠτατεπι εαρεΠεραπο Ιλ ήίαπε ατετπᾶ ρἱουία {ρε {είε 

βάπεσ(ῆς πιοσεεπι {οἱαδαπεας. . δίς Ῥε]ορο ΡΕπια Ογπηρ. Οάᾳ. Εροά, 3.5ωρὲν 
οἳ 'ὧσιν ανάγκαν τ κὲ πε αλώγυμον 2δρας ον σχότῳ χαφήωἆνος ὄψοι µάτα», ἁπαίτων χαλῶν αμ.- - 

µθρος; Ωποὰ 1]ϊς ἁῑαῖε γήρας ἕνεην Η1ς αἰώνα πεοσευ»εβάςπι πιεεαρµοτα ἀτεβηῖς αιᾶ 
εοᾶίοπε εοΏΠςίµηξας, 

θάρρακον κάλλισον. 1Ωτε]]ϊρε πω εὐκλεια). 5 ἐυθοξίαν» ιδ ἐπὶ τῷ δωάτῳ παρα- 

μυθίαν {πσρετῖτ. 1τα Ταεεάξπιοπ) αμ {ειεβατς αἩσυθπάο εῃε πο ιορόμαι 

υβίεαίσις» {ε[ε {οἱαῦαπτας, { σἱοτῖοσὲ Ρτο Ραττία γίτα {ροἱατεπεισ {η Ῥε]]ο. 
Έχροπς ἱσμςαίτε ἴπ ταοτεεπι σεπιεάιαπαν ατα κ πππαίτασα ἐὐσοξίαρια ἀο]οσετ - 

πποτῖς το]ᾶτ, ϱἱ εαρί. «ατα]οσυπα: Αεροποικοτησι Ἠαρετε, εοπ{μ]ς Οσ3, 
Ρηευση ὃς Αροϊοπίυπι Ἐ Ποάίυπα απ! {εάρίετυητ Ατβοπαυτίσα, Νααν ἀεσεπὰ | 
ταητύτα ἃ Ροξτα ποίέτο τεςεΒ/{εΏτΗΣ: οξ ]οπσὲ ρἶητες Ππεηπε.. 

79 ” Δ 9 α. 9 Γ . - . -- - νεα ΄ 

ἐς ο Ἰωλκὼώ:- ῥτὴς Ἱπάιςαία εβ «εΟπΏΗΟσατιο: Όμπς Ιποῖσαεας ερΏρτεβαῖτίθ- 

πῖς ἴοσι», ηἱπήζηπι [οΐσης Γπεβα μα ορρίάυσα ἴῃ Ῥε]αςήεο 6η οὐ ταᾶ]ςες Οἵ- 
{4 πιοητῖς, εἶπάς οβεπάἶεατ νεεοςτεσεπήµίε αἁώϊτα ]αμάε Ταΐοῦ. ααᾶ λος - 

ΣἈΠεσε ἀπεῖς {ππρίσησρειίης εβ πηῖ]]εος τεεεῃ/6τε,οσάπε εὀἱἸοσατε. δίς ἄἩ- 

εξ Ρτοία τεἁας Ἠαης {επτςητίατη, ἔσειδὴ 3 ἓς τἐὼ Τωλκον κατήλθε τὸ Ἡ Ἰαυτῶν ἀπαίοτ- 
πμ α»:ο Τάσων αυτᾶο Ἐπομχόσας»- κατέλεξε παύτα,. Ῥοε]εὸ {οκθίτας χατέβα Ρ{ο κατέβη, 
ἔοος εΏ κῆλο, Άπποτας Ίος Ίοςο. 9εἱιοίαβες Ροξεααν Ύεῖδο κρπαβίώδε--- 



16ο ΡῬΡιν Ρα Ἡ 
ἄεαιεητες εί Ρίο παρλυέδαι, . 

λέέασο. Μοετί εαμ/α περ]ἱσίεις Α6απεΏΈΗ1, παρ; τὸ κέρμα, ἆποά Εῖς {μπηῖ- 
τησ ροξείςὸ Ρζο «οπαροΆτο χµπαλἔγω γα] ἀρθμέρ ΠΗ/ΛΕΥο, τεεεη/εο. Ὦ εἶπιάς ἴπαι- 
γέσως Αεο],{ετθίξΗΓ ΡΙΟ ἔπαιγήσας. 
{καί ῥα ο. ΟΝ]8 νεεετες ημΙ1 Ιπαυ/ρίςατο αρστεάἰεῬασεας, αηεε οπιωία εοΏΗ- 
ές γάτες Μορίας, αἱ ἁμέλις {οτεῖθις εοπαρεεῖς {εουπάᾶίι ἔοτςο παμίρατίο- 
πετα. ὮΏμο Ρτοροπίέ γατἱείπαπάϊ σεῄετα γηαπι οκ αὐΏν πάρεδχίοης, αἱ- 
τεταπι οσα ἑαίοτεπι ἰαᾶμ, Εεεπίπι τα] {οἰεράπτ ε{[ε {8ετίς {άρει ππεπῇς, συῖ- 
ης Ἰαδὲὲς γαΏςἰπαῦαπεις: γε]υτὶ 4 πις 1βείεητε Ἆος Ρτοάεᾶε, Πος ος, βΏ πηῖ- 
θὐς,πομ ποτ. ὀρήχεοπ ροξε. ἆαι. ρτο ὀργέέι δε κλάερισ Τ)οτ. ὃς Ροξτ. Ρίο Άληεοις, 
Ἠπίς αἀάϊίτατ ερίεπειο ἱερο αμῖα {άεσὶ εζαπέ εα1νδςε {αετα 11 πιέρία ἆπεεδοὮ- 
εως {οε{65, , 
ἄμβασε, Ὦοτ.δε Ῥοξειρτο ἄκβησε: ὃτ ος Ρεε/ψπεορεη Ρίο αὐέβησε : αν «ὐαβανα» 
αιοά Πΐο {Ππήῖεητ ρτο αν«βιβάζω ϱοη/εεηάέγε [αειο. 5άρε εἴἶαπι βπηρίεκ βαρο 
εταπβσἰιὲ {ππηΐεις αριιἀ Ροξεᾶδ,ρτο αἰαβιβάζο»ντ Πἱαά. α. ἔε οἳ' ἑχατόμβίω Βῆσε Θεῷ: 
ὃς ὂκ όὶ ἐχμτοµβίω βήσων ἔκηβολῳ Απόλλωγ!, 

το ΝΕόφος, ἵ5 ἀῑείεης φεύφεώΥ» ος «Β, «φεέδνμος, εὔβυμος. Ἡ πει νάτετη ποπηῖ- 
ηαε/εά αὓ α[ήςα]η ἆπο ρτοροπίπεις, Ιάπιομ Αδαπᾶς βΠης, δε Απιρβίαταυς 
Ο,εἷει.Μορίας αµίεπα ἀῑσίευς Απισγςϊς βΠας.Ροιτὸ Πς εκρ[ἰεαπἀα πηλί νὶάς- 
εως Ώας {επεεπεία. 3) ο) ὁ μάς ἠόθφος ὄρνιξε ὶ κλήερις ἔεεεῖς μωντενόμᾶρος, τῷ Ἰάσονι 
ὠεβίβασε } ερατόγ. ς ε : 

ἔπε ὅ. Ἠος εἴε, ἔπειδὴ ὶ σὺ ομβόλες αν ο) τα) ἀγχόας ἐμρέμασῶν » ἀποπλεν λεπον 
μέλλοντες. ὙΨΠεατήἨπχμπη εξ ααδἀ απῖ Πεεοτε {οἶαυπεανὶσατατί, Ἱταβαης 28- 
«ἶνοτας, ὃτ εχ παιΙ ΠΗρεπάμητ. ἱ 

ἔμβέλε. Ἐπαδοίαπι 1πεεΠίσε Πσβιπι εωῖ παηέῷ {οἶπεμεος α]ῆσαπε 4ΏεΐΏοτας, 
Οδίεπιαε απεεπα δεβο[Ίαβες Ῥ]πάατμπι ἆς {πιο απεΏοτας ἀϊεεις. Τωπα ἴεπιρος 
Σἱ9 επίπα Ώοῃ αΏοΏοςίς, {εὰ ]αριάίδας ντεβαπεας, τεβε Αροῄοπῖο.- 

σποράφρασε. - ἀλτορι κῶλ. (όν, μετάφρασις, 

Ἰαίοη Ἀσσοπαπεάσαπα ἅἄπκ Ἀεύσέαν χείρεοσ λαβὼν φια- Ατε Ἰπαπίδη [- 
{9 ραρρί εοἱ]οεατας. ρΏ]αί]απι τε : 

ος πιαπῖδης Ἐ ατα. νε νά τς νονς Ίμερο Ρ)λαἷα άμα ΡΗΡ- 

πεαι απὶ Επἱπιῖως «επ Ἠαβα 42ο Ὀδυῤθο, κπωτε Όυ- Λ1» ΡαΣγεΙή ο στη [η] 

πεὶ επί γετας., δι Ώεοσαπα ειν ο ΊΠρΏ Ρο επ ῥαζεητεῖα 
εα]εβῆπαι οΏξ ρατετ, ὃς εεῖε- ἔγχμκέεβιμονΖ]ῴα, καὶ ὦκω- Ἰσηείῃ «ὐ) εε[εγ]έεν πε- 
αἴτες πηεδηῖες ππάαταπι ο ποερς 4Ώγο; η παση Πβεξ 5» 

τα ας ας ας θἶπας» ανέμων τ' Ἐ- νεπεογήσιζ κο Ιηοεαύασ» 

στον μα ἀιες τε ποπίο- ριεαν τ. ς πρέξέηηο ὀ σλαγη γα» 

Ίππι ΓαΠεϊτετίπε, (ες εὔαπιτε- γύµτας πο Χ) πούτου μθλευ- ἀἰέίῶκε ἠασίῤοος, ο” 

ἅῑτε ρτο[ρετὲ Πεετεῖ Ταπα οιςν Λ2404 πε γεά 115 (ονέε]η. 

δυρίτος εχαυά! ὦς Ρτεεῖδυς, 

ἀαιιᾶ ἱρτοπαυς,δε σαάᾖς ΕρὶΕ- 
ἁμαπά τ εὔφρενα,) 
Φιλία Υόςοιο µοῖραν. 

Ἐπαδιδη; γεγὺὸ οἱ γ- 
«πι {ΟΠΗ ΣΟΠΙΕΥΗΙ 

ἀιαὰ 
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οᾶτάι Γαἱσατῖς επαπαρεπίρης ΄ὂν γεβέων δὲ οἱ αἲ- Εως γα βίου ά(- 

: Ὃν σα Παβτανς, ρα τοῤσε βερητοξ αἴσον 6ψε γεηργΗη{ }44ἡ ες. 

ε{ς Επίεαπι Ίτεςαμαπετο. δε , ο ερ ος : 
: ρε, Ξ λα ἠλωνναν- {4 εη{έΣ. 

΄Άετοες ἱποεττὶ απἱἁ Ίος 4δί Ρύµα, λαµαραι σἳ νλγα { εἶσμτε ογμΠΗΡΕΗΣέ 

εγεῖεε, απαῖ εοπ/Πετεῖα - νο. - 6 ΥΣΊΟΛΕΠΣ 4μ7εης 

εβεπεῖ ῥατεράσπι εῆετ, οοα- δὲ 5εθρπαό ἀπορρρύμλιω, είδες ϱΟΝ/ΗΕΜΕΥΑΠΕ» 

εφάεασταπε αἱἰσιαπάϊα -τείρί- ἀμπνοα) οἳ ἥρωεε :ᾱ- 2εἱ βσπὺ Ρεγ[ιαβ:[εά 

σσ σισα» Θεξ σέµασ ο Ργαώπίο πρεγαῶά 1- 

σειθομβνοιο χάρυξεσι ἀωτεῖς ρ 

χευσίω. Απτεπιαπη {οἶπας Ταΐοπ αΌ 1ους ρεπείρίτα Εαοίε »ἆσμο τ
ας 

-άτες δε Ῥτοίρετάπα τοάῖταπι Ροίαε. Φοἱερᾶπε γείοτος ασέγδει ὅνον 19 Πο- 

ποῖσηι Π]]ίις Ώεί .ειίμς ορεπα Ππρ]οζαθαπε, Ώε Ρἰήαία νἱάς Ιπ]εο Ο4ᾳ {ς- 

ΡῶπιεΟἶγαρ λες άρνομα, κας 

πατέρ «Οὐρανιδῶν. Ὁ Ιεἵεατ αΌ Ἡοπιετο Γαρίτος σατὴρ αὐδρῶν τε Θεῶν τε. Ουρανί-. 

«δω ο σεηῖτ. Ώοτ.ρτο ἐραφιδῶν. ἐρανίδκε οεΣέον Ρή αεζεῖῖε». ΕρίἈετοη ἔγχεικέραν-- 

γορ. γὶὰε Οἰγπιρ. Ο4,1.Ω πασά απεετα Ταρί(ες {πποςατας πιατίεπιο ἵπ πεβοείο, 

φφοπἡς αμᾶπι Νερειπαροίἑα οκομίαε 5εμοίίαβες ος Πΐ5 Αταή γεβῖς ταῖοπεπε 

άῃμσεης, : 
να κών ω αν 5 Δ 

μεσα) Ἠ Διὸς πάσαε μλο αγία» 

Ἔτρσω οἱ αθρώπων ἀλοραρ ῥιέςαὶ 3) Δπιλάσσας 

Καλινες, 

Οιήςαπίά απτεπα ριοίρεσαπι παμήσαίοπεπι Ρριαδεῖ, Π]ιά 1πιοζαϊ Ι8ΐοη» 

{οΠςετ Βμόχης, νεπεοδ»αυί {ἱ ππε {οευπᾶ1νάςς, ποδχέίαις ἵατας ἆαπο, γἱάΐίφαε 

βιεῖ]ος Ώειπυατ αἆ ομπάμπι» ἃχ τεάθμπάππα, ἅματα 105. Ρίο ἅματα: δὲ εὔφεργα 

ππετουγπηςὃ, θκον ἳ 

ὀμγερέων ὃ. οἵφπυπι Εαιοής»δς ρσεζυπα εκαπάϊζασησα Παρίεετ ἀῑξ Πετοῖδας ε- 

ἀεπάο εοβίτα»ε αἱ φθέγμα κατεχενσικὼς αξιτοΗῖε -» αμία Ώασοτε {ποιας ῇ ἱοαςε- 

τεεησ,ρεοπηἰσίε»νε Ίτα ἀῑγαυα, αμαυίά.ὁ ἁῑσίτ ρτο ἁπῶ, αὐπαυσε. Ὦ)οτιρτο αὐτήνσε. 

Αοτ.τ.νοτδὶ αὐταῤο, τὸ αὐτιβοέω,αςτικτυπέωρατφωνὼ αὐτιλὼν εἴμηπογεν νους» βγερῖ- - 

-«/ῶπο α]ομὶ γε[ροπάεο :.δἱε εκριεα Ῥοτεβ {εητεπία »-ὁν 3:Ρῶν ο ἀμειβόμδρος 

ὁ7ειὸ ἔβρώπισε, σύμβολο) αἰσίαι ὁδ8 Φδοιν 1ὰε αὔω Βπηρίεσ {πι [εχίςίς:δε Εὶς ἀῑαΙγ- 

Γη 1 ἀνω οὈίετια. οεροπᾶς Ὦ) ος. Ῥτο σερρπῖς. 
ἄμπνοα) ὃ.Ἠετοςς ἵπεξεῖ αωϊά Πσαϊᾶκατει Παρίεετ» (ατυῆτ αοπαηάτα τε[ρ]τᾶ- 

τε,δεά νατες αμ{ρίεαταπα ΠποπεΏς εΠε παμὶραπά! Πσαυταμαεῖε νι [οἰπαπτ.οῖς 

ρτσ(α πας τεάἁας: οἳ Ὦ ὕρωες αλαπνεύσαρτες» ἔεησιω τοῖς οἳ Διὸς σηµέίις πειδυμλρω. Το- 
2επΠι ἀμπνοα ο γἱὰε ὁ Οἶγπερ. 

. 
. 2 

Απροφράσόο νὰ Ἔπως. κώλ. 1δ. : 9 ο Ἡεταφέδίισίθο 

5εᾷ Μορίας γατες ρτοάϊρί- ἐμβαλεν κώποισι τερασκόπο «Πεβηδεγο τοσα Ρ10- 
το ο ρε ος . Ξ ἀῑδίογαπα [ρε ἠαξοΥ. 
σα εταυΙξ τί τεσα]ς τω - ΄ δε ο ; { β ΣἨπευπίρο» ᾿ θίας ῥήστων ἐλαίδαςι «αεί θε. 

: ες : 



362 - . 
Ῥετεπε ρεπι (εεπαᾶα παπΐφα-. 
τῖοαίς {λεῖεῃς. Ἠδες π]οσα, Αί- 
σοήηαστατύπα ἁπῖπιος {πος[ας 

«πεχρ]εριε βπάια τεπιος να- 

ἠάῖς πιαπίδας ασεηά1. Ας ρτῖ- 

πιὐπιαἆ Εασίπι,αποπάααι Α- 
αλπά ἀῑέτι Ροπᾷ οὔῇα Νο βα- 
εσας ἱπορα]ά γεπετιηξ. Αἴαπε 
1η εο᾽ ἴοςο. βπδη Νερεάηί 
σηατῖπΙ  ἀε[αρτασι ερπά]άε- 
σας : ὃς {αρες Ίστα ατὰ ἱαρ- 
ἆςα ἀἰπϊπίτας ΕβέΧΑ,εχοετρῖος 
ανηποτ Ῥοῦες Ώίστος, εχπια- 
αἴπια Ῥαττε Βαπο ταἩτοτῖπι 
Τηταεϊοτᾶαι ασπαπε, Ώεο 
Ππηπιο]α στ. Οὔπιαπε ἵη ρετῖ- 
επ]απιίπσεῃς {ε[«τεπάετε οὗ - 
{ετύατεπτ͵ ΗΕ πασίασι ρια 6 ἆἲ 
{αρρεατασς, .: τς 

α 

ΡΙΝΡ ΑΕ. 
«οἰθεσία οἳ ὑσχα- 
σε ῥαλεια οκ. παλαμζ; ᾱ- 
η πορος. 

Ν 3 

σωμ. Νότε αὐραισεο Αξεί-- 
ο. ΄ 3 : που οὍμα σπεμπομδυοι ΠλυδοΥ” - 

” 

εγ- 
ο »ε υ ας ϱ) 

-. ὤγνου Ποσειδαωγος ἓς- 
πσώτ εγαιλές πέωλνος. 

Φώνιοσα ὃὶ Θρηήκίων ἀγίλα 
παπύρων ὑπαρχεν» καὶ Ὑεό- 
Ἀπου) λίΦοΥ βωμρῖο δέ- 

ο. 
ἐς δὲ κῳσιωον βαδω ἵέμε- 
705 

ς 7 ο 
-έασοτα) λίοσοντο γαωγ, 

Κεβίσαμο Ηλ γε-.. 
εετη αβεγξ εχ ΊμαἨῖ- 
δα 1η/ζσαῤ/η, όν αμ 
Ἀοσ1ήμειύην αἱ Ακε- 
ή ΡοΏεί ος 41 γε- 
ΕΤΗ: νδὶ [ηδη 
ΝεΡζΑΙ ναγΤη: {ε[η-- 
ὄγμπι η 1ήεγΏε. Εἰα- 
15 ΑΗ7εΠ Τήγαε]οΥΠ 
4σπΙΡΗ ΓΗΥΟΥΗ 248727. 
ὀάμμπιση οὔβοη 
νεα αχα [βετβειος 
ασ. Γπρετ]ομ]ᾷ 6ηη 

Ρτοβ(ρ {ή γεήρησες, 0 
ή ογζ/ΗΣ Πα Ιη]η, 

ἐμβαλέν. 6 οματεῖ εἨπη ΡταεεθεΠΕῖ χέρυξεσ ἀυτοῖς, (-ᾱ. αὐελήρυξε  ἄμτοῖς ὁ µοῦ- 
της σπουςίακητερον ερέτ]ει, ἠδείαι ὁσεμφαίνον ελπίδας. Μορίτις τερασιόσος ΥοςαΤΙΣ ἄππο 
αὖ τέρας σιοπεῖ»ὃς Ρετ [γπςορεΏ»Ρ{Ο τερώτοσκόπος. 

ερεσία Ὁ. ο οπΏτπιατι γατεϊπίο Μορα Ἠετοᾶς τποΏΆπι τοπαίς Ρτοπιρτὲ ὃσ ξοτ- 
Ἠτετ αἀπιομεπε.1. ἆ. 1 ὃ κὠ 
ὅσα. Ψεἱ ο ὃ όγω σεί 

πηλασία Ελώρει ὃν. Ἡ Ίθυρ ὢν χειρω Ἡ Δρλργαυτῶν , ἄχκορος 
Ῥυμιοι ἔλοογτο κ; τέω ερεσίαν. Γ)Ιχίτ ᾖαλεια) παλαμα). ος. ρτο 

βαλειῶν παλαμῶν. ἄχρεεε Ροξε. Ῥτο. ἀκόρητος. σι9γότη. Ἐκ ]οἷςο Ρεπαᾶπα γεπίαῃε - 
ἴπ Ροπέασα Εωκίπιμη, 4πεπι ἀξεωογαρρε]]ας «ο αμὸά Ἰωποίρίκαᾗς εβες, Τεββατας΄ 
5εταῦὈο ρείιπεης Ιμά πιαές ΠαιΗραΏοΏ{Πομ ρατώήε, Ῥτοϊμάς αρρείίασυπι ἅ- . 
ἔφον Ττορεετ εεπαρεββτες ὃς Ἀγεπιές, δε Ρτορέεί αςςοἰδτπα Ιπιπιαπίταίεπα, πια- 
ἁϊπτὲ 5εγεβαεάπη, οί Ρίζες Ιπιηο]ατε {οἩέοταπι, ὃς Ώππιοπίς νεία «ατηῖρις, δε 
Ρτο ραῖειῖς εα]ήσε]α5 ψήτρατέ.: Ταπάσση «ὖπα Ίοηες 1η Ίεεοτς νέες εοπὰ1ά1{- 
{επι Ἐ | ας 
1,δ.ε-τ. ΝΨιὰε δὲ Ἑοχατία Ἠπείσπί {18 -ἀπεϊαπη, ο 
6 ἀγνὸν. Τη Ευκίπο Ροπτο ἁο[ασσυσα Εατάυπε Νεραισό» εἶσμε ΤΏσλοεπίες. 

Ῥουςς Πηπιο]δήτ Βιρετασα παπι ἴδι ἁπημαῖτας ἑομάϊιεατι ΙπΠεπεσηπε, Έτ τε εβ 
κά όΦρύσαν ο ὶ ελα ὀπρωμλον ἔνροντες ος {θμίης, ἔνδω ὃ ἰναλίε Πόσιόδηος Φρῶν σέρλιρε βωμὸν, κ ἀγέλίω Θρηζκίων τοδρων τόν Ἄξοια) σπυβῥων ἱερεύρωσω τῷ Θεῳ. 

ἕρσωπο. Λοτ.τ.πιεά.2.Ρ]ατ.αΏ ἕω αὐοὰἆ οἩφιαπόσ {Πρπϊβέαε καθίζς πας Οάα, ὁπὶ χώρας αὖθς ἔεσαι, 1η [ἐά6η Υ4Υ{ήµ εοἱ]ρεσγε. - ρα ἃς Οήρ Βριιυς ετος ςδ]οσιαπαχίπια Ρασεῖς εαµχοταπα” 1άθσ' φοὔιοσον ἁέλίω ἀῑε[εὰ ροΏοτε Ραστε. Ίνες 14 οΏίέαε αποπήπις πίρτος Ῥουςς {εἱερεσίητ» υα]ες Ἱερεσπο {βεπϊβεαηή {οἴεθαπε 
μα ο κ νο τς ο ωστε» ὃὶ Δεόκτορηος εξξ, ἀπὸ σό Θέ5 «κπσμέγον. νΏ] ἄπὸ κορξ ἔρεῖε ὀσαβχν, δε οῬ/εξ- Ἡᾷ βωμοῖο νύαρ. ἀῑσὶ πιειαρλοτΙεὲ {ππάρεα εταβΏαεῖοΏς ὰ ραἶπια ππαπης. Ναπι 

Ἠκίσηπη, Ἠοε εξ, Πο[ρίεαῖεπα δε Ῥεπίσπππι,γοςταπε, 5εταΡ. 1:7.ΡΙαα. 

Εκαθίζω» ααδιδρω. ντ. 

ἕ ανα ἆς το ἀῑετωτη ἵω πῶς γετβα πες» αὐ-- 



- 

νε 

Ῥυτπισαπ οὓς τὰ, -----τός 
στ κκ τά ρα 5 , ο σοςέ αν ορ α 

ο παρῶ Ῥέαρ ο[ὲ τὸ πλάτος (δι τὸ σλαπ). Ἐς γε Φέναρ εἶτ τὸ κοίλωµκα ἃ χειρὸς Φεχόμλνου τα 

ληστὰ» β6ασᾶ εεἰσυῖεις οτανε[ξ κοίλωµα βωμὸ το ὠσοδεχόμλωον τὰ Βυματα. ΕΕ θόαρ 

ἃ Φώνω, τὸ κόπτω Ρεγαμο:ξοτεὲ μία εα ραττε πιαπας αἆ Ρετουεϊεπάναα γείου, 

ἐς 3 κἠδωογ. Ώος ε α, ες 3 μέγα κίνδωον ἀπεπέπβοντες Ὦ γέῶν δεασοτίω ὴ 

«Ἔφοςρν χακέτενοῦ Ἡ συώΦ8ο κάφων πεσεῶν τέω ἀχατα ματ) γην «μφυγΘ. Ῥποροπίεας 
- . . [4 σαν . 9 

ςαμ{α ἱπρείίεῃς αά {αςηβείαπι» πεῖιρε ροτιςπ]ηπα {ππίας πο. 

ποράφεασς. 

ντ ε/απεασυτα ρειτατᾶτο, ᾱ- 
πας γπιρ]ερλάππι «οπεἙστξ- 
Όππιι πποξαπι Ιπ[αρετορήεπα 
«εαπτατεπτ.Ο σα ἆπα εταητ, ο 
εήπιααε παοξαπα γίπα υιάς- 
Ῥαατατ. εἶσι τεἰοσιὰς τοἱᾶς- - 
τεπτητ απᾶπα σἵβασπη Πτερῖ- 
εππα. εἀεποῖστα γεητοῖασι ασ- - 
σηῖπα.,5εἆ τ]]α {επὸτάς οταν ε- 
σοΏσα παπ]σατῖο πιοττς ος ςΑ- 

-ποπεπι εἴς ρταδαῖτ, απατεπ ες 
ιἀπιπιοβί]ες ξαέτα {πει ὃς Ός- 
Ρέεο. αἰτλαταπα ρυήαατε(Β- -- 

εἩπτεταπς. Ῥοβπιοάσπι . Ρες 
Ἄρμοβπι Έπτοις Εἰαύππι αἲ 
'Ο οἶςεμος α{εεπάεταπτ Ἱρείαπς 
Ἴχοδοτε ῥταἀιτὶ εππ Ρορπ]ο 
Ἠμο αίρεξτα  τετεδία - αρπά. 
-᾿Αεετεπ1ρίαπι εοππετίαἠ {απε, 
Ἔπτεσεα Ψεαῃς Ἰά ΟΥρτο πᾶ- 
5, γεἰοειΠππιοταπα τε]οέμπε, 
{είᾶςετ απιοτάσΏ ἁοπήπα,γετ- 
βεοίοσεπα πιοιας (αι εαε]ῖ- 
ες ἀεπαίδαπι ,; ὃς ἱπάιβοία- 
5481 τοῖς απαιαος τἍᾶσος ἔα- 
θεση αἱήσαιασι, 

σιωδεέµων πεζά). ΟΥάΠςΣ 

ο ορ ΑΝ ο 

Αα μαω πελευτῷ ἆεθος  οὓ- 

Ἱεροφή, τ.κώλ.ιδ. 

πσυωδεόμων κη»ὸμὸ ἀαιμά- 

ΕΤΟΥ 
ον αν : ο ο) . . 

ὀκφυγεῦ. σεραὀι «νδυμοι 1ο ἳ- 

σαν 
{ ΄ 

ζωαὶ. κωληδέσκοήτὸ σε πρ" 

{ πιότεραὰ 

-ᾱ βαρυγδούπων αλέμων σ1λ:. 
3 .. 

αλ- 
. 

πας 
ερ , 9 
πθθέων Όλεος ᾱ- 

σαηλω- ἓς Φάση ο ἔπεςτ 
ςἡ- 

πο .) 

ΠἨλύδου, Ένα χελα!- 
γώπεοσ Κολ χοισ βίαν 
μίέαν Αἰτῷ αρ ὀυτῷ. 

πότια σἳ ὠκυτάτων ὃε- 
λέων 

πομέκαν ἴυγγα τε- 
σθακγάµον Οὐλυμπέδη. 
ὦν ἀλύτῳ ζεύξασα κόσλφ. 

Λ 

μετάφρασης, - 

ο2ΠΟΙΥΥΕΠΕΙΗΠΗ Ἠπο- 
511ω 1π/4ρεγαΡΗεε νε 
ΕΠΗςετεπξ Ρε(4ΤΗΠ: 

ὑηρ επἰπα εγΖΛΣ γηιάν 
γοίμεβαπζΗτ αΗΓΕΠΗ γέ- 
ἰθείογες» φεάπῃ σγαέ- 
:2Υ ΕγιάεΠΕΗΜΩ ΤεηΖο- 
ΓΗ: ἀξηημά. δεά 14πε 
πουγεπι {ρε εῑα {- 

«ΞΙ4ΕΟΥΗΗΣ ΄ ΠάμΙσαΕΙο 
ΑΣεΜΙΙΣ. Ρόα (η 44ΐεη: 
Ῥοβεα ὕστεβι [η21γ- 
ὁ τον ύη αβεᾶα 

εσο]ος γσδτ {οι ρε. - 
{επεγηπὲ » αρκά ἔρβίη 
“Αεεέεῦ. ὮΏοπηδά 26 
Ῥε[οςἰβΗμογµι εεἰογᾶ 
Ῥεγβ[ογεῖη Πποέαετ]α, 

"ὁ εαἶο ΦΗπη αἱμσαβες 
7016 ΦΜΗΣΜο0Ε γάβ{0-. 
Ὅτ ἐπιβο αι]. 

ὁ- - 

5Ρεττας ἱητε[Ηρίς, αἴτα δὲ Ῥυμαλγηάδες νοςαηεις ὰ 
συμπλήσειν εο[[γήεγε. Ἱαπι «οπεύστετε ἵωτετ {6 ἑαρη]οςὲ ετοάεβαπτας, ασ ύπα ραῖ-- 

μο ἀϊίοσετα Ἱπτεγηα]ίου-εκ αἀπετ[ο ἠπεταπείδης σεπαίπα ετπεραπεατΥραμίάσια: 

ἀεβεκα αςίε,εοξυμᾶμπ {ροσίαιπ ρταθεδσας, Ρέπέις Ίνλις..δττανο 1μ.Ιάόπι- 

πε 1.7.τεβατης. Ογαπεάς ἆμας ες εκἰσεας Πηέμ]ας. 4 μοτυσῃ ντα ἵη Ἐατοραην 

αἶτοτα 1π΄Άῄαηι γετσχεεσήητάµε Ἐμείρο ἆῑβυι 
ες Ξ ΡΕ τ: πας ο ος αα 1 
πα γοςαπταί ἃ Ὁϊσπςίο» ουή ξά51α οισαίο 1αατί «ος 

κίπο ναᾶε ΟάγΕ:µ. 
Ένδοω μδρ γὸ αέρα ἔπιρεφέες, φερτὶ αἲ ἀυταῖρ 

Ῥόμα μέγα ῥολθεί κωονωπίδος ἀμφιβίτ. 

πάς βαάλς εἰτεῖτετ υτριαᾶ. σλὰγ- 

Ίοσαςς εὖπα Ππε απ Ἐὰ- 

τ2πῦ 

ΟΡΜΟΥ 



364 ΡτΝ ϱ κ.ε Ἑ 
Πλωνκσοὸ δή το τοί γε Θε0 µάχαρες καλέκσ. 

κωγθμὸς Ροδείσσαι εἴεγοςαδυίαπι ρτο κής. δε περα) σοπίτ. Ὦ)οἵ. Ρ:ὸ πεβόν. 

ὕόνμοι ὢ.Ρτοὰἱριοίσαι εἴὲ αμοά γίμας Η]ας Ῥειτας αρρεῖ]ας Ῥϊπάατις, {εά εξ: 

Ροξείεα Πέμο, ομά οεεα(οπετη ρµτατσῖας με Ῥεσκαση πποτη» ἀεάῑε,οῦ απεία: 

ζωα 1ος εβ ,ζῴσαι γἱάεβεητ. ζωθς ή. 

κωληδέσκουσο : Ῥοΐε. δε ἴοπιρτο ὀκυλήδοντο. ἃ Ὑειδο ρα[πίιο καλίδοµαι» ΟΜίΗ5 

εοιπαηε ἐπιροτξεέχαπι ἐκυλωόόμίω ὃς Τομ.ᾶς Ροξτ.κυληφεσκόµέω:: δε αξτ. χολή 

Πεσκογιὰ χυλίγδο. οἷς αὐέεπα Ώαης ρΏΓαβα Ρεοία τεάἆα»,ἐπεκυλίουτο Ὁ) ἀλλήλαις αἱ πό - 

ζαι ταχύτερο, Ύπερ ὦ) Ἡ ΜχηΤκώΥ α)έμων πγ»αέ, 

᾿ ἀλλ 74Η. Επεπειπα ρεεμΗ οβζεπατ. ᾳ-ἆ ἀλλ. ἄφη ὁ ᾖ Αροργαν: πλᾶς Φωῤατορ- 

πῶς ἐπόγολυ. Οία γέωαδρειτας ἀίσετατ, απία πιοπε γιάεραΏτας Ώμπς πνοι- 

εαᾶς-ἀίεῖς, α]α ἵπιπιοῖς εοπΏίπατ. ἴαπο Ηετοάίμπι πετοῖους πτας, απά ρες- 

Ῥειτας ρτἰπιὰπη εεαπ/{ηοἷαί Π]είμς,πήα εχίτεπηα ε2αἆα απα
[ο:Ώίπς ααβΙτ{ΗΠ1 {ό- 

ουυπεσ, ὃς Πα βαταπίευπε. ΟιρΏευς ρἵατετςα Ώχο 1]]α ἀειαμίςει εἴτβατα δὲ 

“Ἴπηπποτα τεάάϊειγπάς οαπῖς {ρίε; 

Αὐτορ ἐγὼ μολπῆσι παριπαρονἡμετέρησα΄ 

Πέρα: ῥλιβάτους, αἱ ἕὶ ἀλλήλων ἀποξενσα»' 

Ἑθμα σὶ ἀφεῤῥόχθησε, βυδος σὲ ὁπνείκασε νηὲν 

Ἠμετέῃ Φίσυνος χ1Φάρη διὰ ΦέσκελΟΥ ἀνσδαχ. 

, Ἐς φαση Ἀ.Ωπὸ ρετιεπετίηῖ γίτατο Ρειεμ]ο. Ρμαβς εβ Βίας 
Επτοῖς ετ Απο 

τησρῖα οξευτα ΠοῦὈετς, ἵπχεα α πει οαίάέπι ποπήηῖς ντος: (οἰεποτμτῃ ΕΠΙρΟ- 

ἱππαδετο,ἱατ.Δελοί.ἆπος Βιίος εἶα[άεαι ποπ ηίς {ας1 , Υπηπι {η θεγτῃία Α-- 

βατἰσα,αἱεετυπα ἵπ Ἑωτορα αἆ Μαι οείάεπα Ραϊπάεπι.. 

ἔγδι. Ώος εε,ὅπε παρ Αἰάτῃ ἄυτφ ὀκεγοι βιαταὶ κὶ Ἰουρ»ὶ αἲ εες τοῖς πω ὀνμν χατα-- 

σληκπικῶς Κόλλοις σωωεμὀχθησω ὶ ὠμίλουυ. Τ]πίε κελαβὄώπιοσ Ρίο κελαθωνα Ῥαύμο Ξ 

ρίητ. ὁ τεζῖο Ππρυ]. κελαθων,, ὁ κελαμὸν ἤλρωυ έλαβα, τουτέςι χατιπλαμτικὸΥ ὡπα 

” 

ἐρῶν. 
πότµα σἳ. Οπεπάϊε αποπιοάο Μεὰςα αά Τα[οαΐς απιοτεπα Πε ρε[ιεδτα, - 

{άσιε Εαεδχααι ἀοσεερες ἱπεβηίαπποητα» αμᾶ νοςαί ἴνηγγα. 1γηΏβεπν αἰπΠῖ βη]- 

{ε ΠΠαπι Ἑκμήἡς, αὖξ αμάπα Ρ]ή]τεῖς Τοιεπα Ιπςια[ει αἆ Τὰς απποτεπα» ἃ 

Ίμηοπς ἕσατα γετ/α εξ 1Ώ απεμασασς πιπ]ίεσες 1 αππατοτῖ]5 γεπεβενς νε {οἱεπε, 

Έτος ἶοεο Ἠδε ααἲς. ἵτα ἀε[εηήρίεις ὰ Φε]ιομαξζε» τηδςυ]οβς Ρληπί5,οΡΙοπϱο ’ 

οοἱ1ο, ἤπριια αἁπαιοά ντα Ρτοεεπία τεσπεητες {ο[ανετίεῃς οειΗεειι ΥοἰυταΏς - 

Πιαπι, απαπα γεπεβες Ἰπςαπταπαεπεῖ» απιατοσής αεοοπιπποάαηῖ» τοῖᾶ ουἑρίατα 

« αἱΠβαυτος οὐ απο σα εαηϊαηεες σαγπήπα εἰτουπαποίυσης. Ἡ1άε ΟΠσά. Αάας. 

: ἴη Ώῶς Ίγησε {γαδογ.ἴτεσα ηδη βαδετ. ἵνγγα1οσσοἴ αι γεττυας» αμία ολιάατα : 

αΏπάυὸ πιοᾶεζ. ο 

τέτ[αχνάμο. Β]ς εΏ Ὠάύσιυς τετροκλάµοη ἂ τετεαλνάμωγγογος Ἰάξπι ας πετράκνεκ- 

μοάε απο 2 

ον 

απΠβ2.Ργτς. ΟπΑπάο τετρώααρονι]βυπε ».τεβετπε αἆ κύκλῳ ἵε- 

| αιεΏς,Ώος εἰξ προχ ὁ ἘΒ επίπατοῖα αμαξποτ ταάᾖς ἑπβτα σα, απί αγπμα, . 
χ :ς ος μα : ς ν /. « 

ς λητας Οπδάο Ἱεβμαξ τετ[ώωαμον,τεῖσσατ αάτνγγα δεπιετα
ροσ]οῦ ταὲ Ἴέρυγς κ 19 

3 ᾷ νι ο νίς ο. ας, : ετ - 

τόλως οΡρεἷ]αηε κήμαῇ' αῤάλο2ργ.Νό επῖπι Επηρ]ἰεῖτες τοσα: 4-σαάϊος Παρεπα : 

Πβροταίεά αρεσίοτε π ράῖτς αἱοοῖπ µαξοτίοζε ρεάς» ταύἡ
ς τοςς αἱήβαπτητ. - 

--- 



υστητος ο 5 Εν. 
πύπλω. Ἀοξαια αρρείίατ κώκλον. ΡΙ 

χη τὸν ἔρωτο, ΑΡΡε]α:. δὲ ἐλυμπόδω {πας 

ἡ 3. Φέσοά τῶν ἐρώτων ἀφεοδίτη τίὼ ποιχάλ 

καὶ ὁ- ἁλύτῳ σθοχῷ νδο 

΄ 

εκροπᾶς » 
ἑρανς Εζαγαρρύσα » 

Τ6Φ6Η!. 

ποράφ[αση. 

απεπι 9Ἡξ 1η ξατοζεπα1 

αππατοτίπα αάϊῑσίε, Ῥππια. 

αά Ἱοπήπες ἀεταῖε , επι 

εάφπε {αρίεηῖςτη Ἄε[οπῖς 

6Η ηπι Ιαἱοπεσι 1η Ρεῖαβρεῃ- 

ἆο πεσοςῖο αἀιοτήτ. Ο πία- 

εἴαπι ἀοεαῖτ ἸπεβπταΏο- 

πες απβτατω ορε Ῥ 5 {πρ- 

ΡΙεαπάο οὔάπετετντ τε]! 

ἕνα ρατεπί σας ἀεοιεα τε- 

πετεατῖα Μεάεα Ρετερτῖπο 

αάἰπησετετασ,δὲ τὶτὶ απποτε 

ἄπβαπωπλατα, Οσα οἵα ἀεί- 

ἀετῖο βαστατειρροτεπάφις 

Ρεσ/ααβοπς, άπᾳΝ ΓΩ αςτὶ 

Βασε]]ο αἱάνεα., {είς αἆ 

παπισαίοπεπα εἨπα Άσσο- 

παττίς οδευπάαπι «οπιρᾶ- 

τατετ. δίς εοπιρΆτάτα Ρή]- 

τεῖς ὃε ΊῃεαΏτα Ποπῖδας Με: 

ἀεα εοτωπιοπβταπῖς 14{οπῖ 

οσο ραᾶο ἀεπιαπόατος ἃ 

Ράΐτς Αεεῖα Ίαδοσες {αρε- 

τατετ ὃς ρετβεετετ. ΄Ταπα - 

ῥταραταυ]τ Ρειπιίχτα οἶἷεο 
. Γ 

γεπεβεία., εἶαπε ΠΠ πεπάα ἀεάτε ο π1οᾶς σταλς». 

αὐπορ. κὀλ. ἰδ. 

μαιγάφὶ ὄρνη Κυσευλύεια ϱέ- 

ρ 

σεώτον αὐ 
-. Ἐπαοι- 

το , 3 

Βρῶπτ]σ!. λίπος Τ 

Λὺς ὀκδιδώσιασε σοῦ ὃν Αἰσοί» 

δν. 
’ ; δή 

ἔφεα Μηδίας τοχίων αθί- 

λο- 
9 σα .. 3 ὴ 5 

τ΄ αἰδῶνποδεγα σι Ἑλλος αμ 

παν : 
ώς 

εν ορεῦ χομομδνάν 

οογέοι µάσηι πειος 

) πείχα πείρατ᾽ αξ- 

Φλων δείἍλνε πασεωίῶγ. 

σιὸ οἳ ἐλαίῳ Φαρμακώσα- 
9 ο τα ο. 5 ο 

ο αὐήτομα οερεά) ὁφν ών 

οῶκε πχείεδτα. καταί- λνενσοᾶ 
γησαύ τε ΚΟΟΥ.Ύ ΡΙΟΥ 

΄ , 

γλυκυὸ ὁ ὀφάλοα {4- 

ρα 

ρΗ ἁπ]εεςίπιες {ε παρτίας ΡβέΗ αατ.” 

” ρας. ο. τρ. α ον 

ὄριν µαηάδα. 9ὶς πποταςι]]απι αρρεβαε αὉ εβεἑτώ, 
φον Β ν ΄ ”, ος 

δοτ , ᾿ὀνὰ µαίνεῶει ὀοις-ποιξσαρ. Όακιε φέρε περ 

ορτες οτριςμ]ατε 

Ῥτο ἐραγόρε. 
/ 
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πι Ποσο. ὐκύτατα [έ- 

σις αὐτεπι Ῥτοία Πας 

ω τῇ πειχώσι Ἰνγγα αν 

ζευχδέῖσον καταγᾶσα ουωέωεαηε τῷ 

αετάρρασ», 

{γὶο[αη απο Ο} 

η αρ ΡΥΙΙΗΙΑ 
Ροσόη, : [ρρίο- 

ε2Ιέ(ᾷηε ἴπαηγασίο” 
θε ο; (αβΙεΗΣΕΤΡ΄ 
Αε[οπ]άεη  γὲ ΜείεΦ 
εκ ΗΠΕΥΡΙ ΤΕΜΕΤΕΗΣΙΑΗ3᾽᾿ 

εγζαβατεΏσες » ἀε[ίάε- 
χα έῆπε οτε 1ρ- 
{πα ἵη ρεᾶστε ατάεη» 
Σε γεγίαγες ᾖασε[]ο 
βετβµαβοπ». Εξ 108 
εχΙΣΗ5 εεγἑάπΗ ΠΩ ο[ίε- 
41 ῥά2εΥΠΟΥΗΙΗ. 6114 
«οἷεῦ επη γὐι Πή/ΕΗ/- 
{ο τεπράιά αώμεγ[μ 
-ἆμγος ἀο]ογες ο ἀεις 

γέ:γησεγείµΥ. Ῥαᾶδέ-΄ 
ομε {15 εΟΠΗΠΑΛεΝ 
Άηβρείας ἀμ]ερι ἨηΣεΥ {2΄ 
 ησεγε. 

ἁσ]οτες ρτορπἱατετ Έτ σιπτπο 4πιοτς α΄ 

Ἶος εξ. οὗ μρινομλόίω 

Ιοάο αμδπι, ρτο ἔρερε. δις 
ο ο σαν ο : 
αἶής ντο] Ρτοία ἱοᾳιατ5, ὄρυιν µιαίγεδαι πειᾶσω ἁὐθιώποις «εστι ώέγκω ἀφέρ- 

τη. 
ο τ : ν Ἕκεο : : 5 . : ς 

λισάς τ’,Ἠος «Ε,ταὺ λισαλευπχὰε ἐπαοιδὺς ἐδίθαξε ὃ σορὸν Αἴσογος ἠόγ. Έέρο ἔσῳφας 
ες Ν , : 

γοσαξ λιταξ ὰ λίοσεβζ»το λιταδένευ) Ἀγκαικετένν, ΟΝΙ 

αιάρρίαια ὰ Ώἡ5 ααάδις {αρρΗεαδαητ.Ψιάς Ο 

Φὰ Ὦ οτ.ρτο Αἰσγίδ»ιλος εἰ, Ιάσονα. 

ὄφρα, Εἰπίς οὉ αμεσα εως ἵγηβεπα πιϊατ ὃς {ςαπςαε 

9 

ᾱ ἡς ντεθαπτας αἆ ἱππρειταπάμπι 

ἀ.6. Οἰψπιρ: λταϊςύσαις, Ασονέ-- 

οἵπες ἀοειάς [ᾳ{οπετό 
τσ 



τος ΡΙΝΌΑΠΤ 
9 . αν 3 Ν : 

4 ἕνα ή Μηδία Φεδς τό 2ρεις ἀλαιδὴς ραμλωη ἰ - α. ᾱ- Καταλίποι (δὸ ἀυτὸυ , Φόέδεις ο Ἄθόδει- 

π 9 τῷ έένρι κο ἀμτῃ τῷ ἔρωτ κατὰ τί φάα κωομθύη ποδεὴ γέ 
ο ο” οδός ἀστῆς παρφὂχεναζοι σιωαπάραι ποῖς Ἀργραύταις - ο ο. ο. 

ἀεὶᾳ δυίε » ΟποπΙαΠ] ΥΕ Παρε]ίο » Πε Ρετπαβομε αἱῃ π ο μα οκα 
αθίσιεας. ς απρίααι αἆ αἱααίὰ 

ὃ πίχ». Απιαϊοσίο αἀάμξτα ΡΏατπιᾶςΟ Μεἆεα ἀοεει Ιαΐοπεπι σπὀ ρα8 σ 
Ρεταίο Ροβει Ρτοροβτος αῦ Δεετα Ιαῦοίε».ᾳ.ἀ Αταχέος Μωδή ο,  οερν 

οτο χαθὶ ὃν τεέπον τελών τὸν ἀθθλουρδς ὃ πατὴρ Αἰήτης ἔμελλεγ ὅτι τς, οσα ..α νά με Τάή]ειγ. Φα πείρατος 

Ροξε-ρζο πέρατα ον. 
Γ ἀἱδλων. Έος εδ πόων : ἀῑοῖτ πατεῴαγ» πΟΝ πὸ ἆ ἁραιτε ἔειτεπευς, {εά ἵπ 14 ..-ᾱ 

ΜπσετεΏζηζ. ἳ 
φρο οο 7 ᾿ἔλαι κό Ἂ Ἱ ϱ' ἑκαίῳ. Ἠος εἴξ, φαῤµακα, οἳ ἔλαιά µἰέασα τῷ Ἱάσογι ἔδωκεν εἰς ἀλέξησι Ἰουρῶν έ : 

ἑλωῶγ. Ψειδιπι θαρµακέω εί ΡοξΏεΙΙπι Ρίο φαῤ (ως -αλτή ος ον αυ μεν ο ο 
τὸ αὐτότα {ει ἀλεξιράῤμαια. Ανήτομος βίας » ει αήπεων Πρηίβεαε αγηπα- 

λον» ὀναρον : δὲ ζοπαροπίεας εκ αὐτὴ δε πέρω » Υβὶ: Ῥοξία γἰάεεας ταο- 
. κ ν : ὃν [νου : : 

μσπα Ίαβετς ῥιζοτέμων » αυ ταάϊςῖδυς [Εέχἱς δε εοπευής πιοτοος αβίσεραπε 
: ον ερ. ο ΄ 
: ε ο εις αριά Ὃ αν, ον ἔζαν θάλε ποκρία) Χοροί ολατενία». Ἠις το- 

κ. ος τ ο Ξ . / 3 

εκἰο νάσεως Εμηίρ.ἰα Αἱεεβίάε γ..972 αμυπι αἲε φαῤµαχᾳ πολυπονοις- ἀλτ- 
σεµωγ βερπία. 

ή 2 Εος ϱ8 πωέοε ΄ . Ὀ Ὀ Χ ΄ ας 

χῶτοαυησ Τε- σιωέθεγτο τε πεισαι κοίγόγ. άκου Ὕλυκωω, χταήσαω Ῥοξε 
’ λ τ. ; : 

Ρίο κατήνεσα. ἃ Χατ. αποά εἰξ οἰακάο, ὤπηργοῦο »- εοη/ΕΗΣΙ9 » ἄε εὐεὸ 

αβηεεησία ραεί/ρον. 

ο 
σα 

παραφεδσρ. ς ἔπῳς. κῶλ.Εγ. ., : μσπέρρασ». 

Ἱτααπε Αεεϊες ριππηπαο δρ δτ 9, ᾽ . ώς ο ὸ 

: ὃτ' Αἴητας ἆδαμχαντο ΟΙµµή 1σ 4 

Τα{οπῖ Ρτοροάτυτας 1αδο- υχ καν τοῦ | έως» ἐς1ΓΗΥ ΑΕέέ65 

τοτα » Τρίο ἁπταπι αταττάσα ος ος σα ααπέΙΗ 14 1Ηΐ- 

ες αἁαπιαπις εοΏβατηα, λος ΟΥ σεέμνμι- {δε αΤάΣγΗΗΣ ῥγήάβεξ» 

{ο]ας ἵω πιεάῖσπα αἀάπχίε, το ὥ ὡ ὅσπει οἱ ΠαήαΗε 

επ]τόσ. ο κ ῃρ/ δ 5.5 
κα 7 ς : 

σος τῶς ας. Ἀνβόας φφλόγ ἅπο αγάεμεὺς 1σ15 ὃ (αΐ6 
οπες 2Ιαἴτθ: ον ῄ «ένο. μα ες 

Ῥουςς αταισοαπβεμάο,δς σνξν Ύρείων καιορῥῥοιο του ο αὐανΣ» «τει, Υ- 
ῃΠ Ἱτεεπάἆ 1 

4) 

1ασο απππηττεπᾶος , ςἳι ος 
: ἃ εν 1 5 / 

ατάεπῖεπι οτε ὃς παπρας ο λε τας σμἱᾷ ῥτο(ειμαεῦαέ Σε” 

{σπεα {ρίσαδαπς, Απεῄίαας λαλκείας ὃὶ ὀσλαῖς ἀράς-. {ή γείη, αἱ ΕΣΑΣ Ρε” 

πο τα μοι αν ο σι νῤηρ 9/βεηΣεσνέοο ἴ- 

πιοπερἀο » ΤεσΣατρ Ῥτοίαίπ- -σκον ἆθου ἀμωβόιάνω , πὸσ -ᾱ- ἀωάδος «αώημομίΣ Ἠμξο 

ἀςδαπς- Ταπα Ῥομες ἄσεας 1αγὼν ρω τρως ο 

βΙππυ]ο,{αἶεος τεξτος ἆπ- ζέυγλα ας ος (με [8 

αἷς, ὃς αἆ ναΐης οἵσγα Ρτο- 
γλῳ σελαβσέε (Όμωος, : εχΓεμή ης ασεύασ- ΕΕ 

2 4 Εα κ ο Ξ 
ς 3 : ; 

Επη ἁῑταιεπι  δάῑτ ἀότίαπαδ ος ον κας ζελας απΡεΡΣ ΣεγγάάοΥ- 

τεττα , απα ἆπαι αἴαϊτο δὰς ὃ αυλάκας «πῶρυ- {οι φ]εύαρ 1121163 

γετβτατ., σ]εας 1Π αἰταπι σις αἆ Ρτοξαπάϊτατεπι ογ- 

ρε. - ον ο 
535 

. ο 

πἰτϊτ, Ο ποά Εεεῖς Ἀεετες ἆλαμω. αἰαβωλακίαν δ- ὁε- ενας ἀϊκόρφκο ἱεώἨσο 

νε αἆ {αἱ ΠπιίταπιοΏςίη ΡΓΟ- γη- ο ϕ ορ, γε σιὴ βαοβ 

ιο : 



Ῥυτταπος ορε ο «τδ 
πιοδατος Σα{οπεπο: Ἰάέόφας - α οήζε γῶτον 1ὰ5. ἐει- ῥμῖε Π411 ΗΕ ζμμ1ῃ 

ᾷς Ἰοςπυτας εβιΏππσιτες σεν Φ) ὧθει αντ Έρλρ βασι- Ῥετ]ετΕ» ΗΠΡΟΥΣΑΙε 
απί Αεσοπί παπί ρεσεῖε ν 

σ 

Ίωβοτεπι Ἠπ]α[πιοάί η ο. ἁπαςαίμηε ἔραγσεξ, 
' : ἆ α ” 4 9 ὃν ; 

«Ὀιο]αεηε, Ρτορταπίοτε- ον 1 γαος» ἐμοί Τελάσ- 

Ῥοτταδῖε . ἱποοσταρηθή]ς σα; : 
πι 1 9 - .ν Ε) τν 

τασπίαπι, αφκητον ορῶμβαν ἀγεδαον 

ο)” ὁτ'. Αεετες Τα{οπί ]αῦοτες Ρτοροπῖε: αμοΓάσα Ρείπαας ε{ὲ αἁατααπείσασι -- 

οσατστω εὔτη {ρίταπα ης ἴδηεπι Ὀοῦιῖς. ἄρρσεον Υοςᾶτ ἀδαμακτγον, νεἰ απῖα εταε. 

ἑουεζγεὶ αωία τεµετᾷ εκ αἆαπααπες ετας εσπΏαευπα, σώμνατο,ος εξ, ἐεήειξε {ει 

Χασνηκε. 
ως | 

ὦ ολέγ ἀπὸ. Ώῖεϊε ροξτα Ῥομεςαος1σηξ {ρίατε ἀπὶ Ἀνεωγνηὰςε οὉ Αροΐιο- 

πὶο Ἑ πδά[ο ἀϊεπησαί οόρματ φλόγα Φισιόωγτεε- Εξ ςεἶιο[ίαίτες αἲε ἴνος Ῥούῦες ντετε 

{οµτος εος5συὰ πεσβάετεπε,οἶπα ὁ Ὦ µυκτήων Ίδπετι εβηπάετεπε, Ἐοτεὸ 5ο- 

Ρβοείεπι {εαπησης ααί ἂς Πίς Όοῦης. {τε ἱοα1ξατ ἐκπνέοισι πνευμάτων ἀπορφλέγει 3 

μυκτὴρ.Ἑ οίάεπα ΑπτιαεΏας 1η Ἐγάα γοςας ἠφαισοτέυκτοις. Έταης αυτεπι ἁμο.ιί- 
΄ - « ΄ « Σο . 

ος χαλ; ποδεεενηὰε ΑΡροΠοπίης Ἐ]ιδά. Δύω πεδίου τὸ ἀθῆ/ο) ἀμφιγέμργται Ταὗ ες 

πχαλκόπεδεε.Ἑς Ὦ ιάασας χαλκᾶς ἑσλαὶ ἦς εἰ ραἰε.5ορΏος. χαλκοσλελεῖς νοςᾶτ.Ε οττὸ 

έωδο]εαίεας 1Ώ ήν «οἀ1αίδης » δς νύων: {εὰ Ώμης Ίοευπη» εὖπι ςεἈπιϊάτο Ἱε- 

σο ἥπε ἴ]]α γοςε ἑωδῶ οὐ αὈυπάαε {η Ρος ςοἶο;δε Ῥτο ολρύων σέονῖΏ {εάπεπ-- 

εἷεο]ο ἵερο πνειο λωείων,ςαπα εοάεΠη,αξαυε 1τὰ πιεῖσο {αεπε, καορλίαο ΙοἨ. Ῥτο 

χαιομῆζα. ὃς ἀρβρτεσιον 191. πάρετε ιρτο ΠραοσοναὈ ἀράοσω.- 

ἀμειβόμλνοι, ος εξ, ὀπιορετέμᾶνο,) κ τέω πορεία ωροξαφοντεεικοὶ τὸν πεδαξ ἐναλ- 

λάρσοντες κἴ’ πίιὸ πορείαν. ΓἳκΊ: τὲσ αττςρταροβτε.ρτο (Ηδἱυπᾶ.. ο- δὲ ζεέγλα Ὄος. 

ρτο ζεύγλη.σέλαρσε περ].αυςαι. δε επαῖη-σ.ηεὰ εβΗ{ὰ ρτο Έπε
λασε, Αοτ. τ.σειδὶ 

Ὅτ Αὔλαχας.δἷς αθρε]αε τὰξ ὀυδείαι οἩ ἀρέσον πομὰςΏε αὔλαξ ὰ ποπαίΏε, ἄθλος Ε/δίᾳ, 

ζατη Πε νοεατας απϊςαπίά 1η Ιοπβ]ειάπεπι εξ Ρτοεεπίαπι. 

αἰαέωλοχίας Ὁ. Ἠοε εξ Έοιζε 3 το γῶτο τῆς γης οπὸ µέπεον ὄργωςς κ τὸ έα- 
ο ενος - ΄ ν : ΄ ο τ. . Ἴ Ν ΄ 

«τώτῶν βόλών ανω πεµπομδῥων. Ῥοττὸ ἄραθωλαλα 2 ἀισῖευς η΄ ὁ τρήσει τὰς Εώλοιρ -- | 

3/ ΄ - 

α)ω πεμπτύσα, 
92 Ἄς ; ζ ΕΤΕ 1 τε ες εν - ο ᾱν δν Ὃροςς 3 Ξ ΄ 

ντ ἔρρν.Ἠ]ος εξό Εασλεες ὃ Ἀγαδε ἄθρὼν» οὗτο 2εωρῥίας Ἔρρργ Ἐμοὶ Τελειώσως, - 

πω ἄφδαρτο ερωῤὼ ἄταρείθο ο κόλλισον ὃΥ τή Ἄευοῦ μαλώσει ΚῴΦογ. ΤτααΙε Έαέτο - 

ει Ἰεβοῖῖς ρετϊεπίο Αεεέος Ἰαίοπεπα αά. {αι ἱπηέαοπεπα ρτομοςᾶῖ» ἆς οσα 

γὶάς Οπάἁ.7.Ἀδεταπα.Ύπτα Ιαβοτε,ρταπίππα επαση ῬτοροΠΙ{ς φε]της αὐτείίαι 
σι : ὦ 2ρ : 5 3 

αποὰ ἄρθιτοι γοεαε οϐ Ἱπεοταρεδετα αμτί Αμα 

ης ἆᾱο ελ άνσλλ ώ : } : 

σορέφεασις, : εροφὰ τα. Κὠλ, ἐδ.: μεταφε σε. 

3. ΕΙ ΣΧΣΟΣ ας. πεει ο ο Η λα 5 τς τε: λε : 

φβάτασι γε]ἶας σα, Ἱ  κῶαι οσγλαξὺ Ἄξυσεῳ Θυσλῷ. - γεἰζης ρεσήε μη; 
κα ΄ Β «ὦτ.' αθν ο ο 4 ο σα Ἔ 

ο 1 α΄ νι ε 3-5 σε ος 3 τς σ- . ο. Ξ 2 ᾖ Όι 74. : τε 

ο πο σρες ως αε αὐδωστώπος, ἅπο ερ 2Η7εΑ Ἠηκύγ. « - « 

απτεα ππιοσια Ῥσαχο δεν. ο ψεον . σ4μέρ Αεετα 14ος {δ- 
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Ταπς ἴα[ου απάίτα δ-εια ο” 

{αήοπεινείεπι ετοςεο ο” 

{οτε (ρ]επάςπζεπα αὈ]εςῖτ, δε 

ἁαῖπο ἔτειας αχίίο Ψς- 

ποσὶς πεπηρε, Υεὶ απιοσίς, 

απ Τοπίς ,ασρτείῖας εβ ο- 

Ρας οδ]αταπι εαρίτησετες- 
τλπιατατε. Νες ουπι Εὐχδ4- 

-δατ Ισπῖς ]ε απεπι Φτεῖς 

ρεάῖδας Ρουες εὔῄαραης, {- 

σαἰάεπι πιαπίτας εταϊ ριςΙ- 

ἆῑο ρτςεερῖοσαπὰ Μεάες 

Ποίρίτα οπιπὶς γεπεβεῖο- 
{Επι σεπεσίς βεσίτα α ού 

Ριςεαρεταῖ στ ἂτεσρο Φριτᾶ- 

πΏςς 4πτὰ ἁπεετετ Αταττᾶ ,ὃτ 

πἷεος αῦ εοάσπι Ρτίπεῖρῖο 

«οπιρετ Ἱπεβοβεετ. Ίτααπς 

εἴαταττο τταᾶο Ἰασᾶ εεταί- 

εἶσας δοῦ ἱπιρο[σήετ,εό(- 
σης ὶοεΐς ποπ ίροπτε ρατᾶ- 
τες υἰηχίβες, πιοἰεβῖο αςσ- 

ῬΙιΝΡΌΑΝΊΙ 
ῥθ]ας Ιάσων ἔμα» Θεῷ πίσυ- εᾷσ γοεο νεβΙΗοΗ- 
ο ο πο «πα Ώεο [γεῦς αζστε- 
χιτ] 6φ22υ. σὺ δε Ἠγ ὃς ἀεύαίμγ ορ. Ισηῷ 

αὔὖλλει ο «μ{εῖ {ρ/Ηη ση 14γ- 
παµθαρµάχου ξείαι ὀφετ- ῥᾳζαέ οὐβγεεερεα ῥρ]- 
μας. 164 νεπεβεὰ ο/ΗΗΠΟ”- 

΄ 

απασάμλωος δἳ αβοτεον 
βοέοις ἆῆσεν αἰάγτας 
3” 3 

ὤντεση ἀνχένα. ἓμ- 
, 5 

βάλλων τ ἐριπλεύρω φυᾷ 
/ 5 4 ἐς 

κέγσρογ αἰαθὸς θιατᾶς 
μα ΄ 3 3 ΔΝ Ελ] 

Εξεπόνησ- ὁπιτακτοῦ -α) ηρ 
’ ”/.. 

µέσεογ. θύξεν ἕἳ ἆθω- 
΄ 2; 3/ 

γητω αρ έµπας ἄχθ 
΄ ε) 

διύαση Απο ῥγαδήίε. 

ἆά. ΟΗΕ εκετα- 
«ες αγαέτκη). η 
(τεβσαητε πεεεβιεασξ 
ατπιὺ εο]α.ΗΗΗΕΣέη/-- 
6με Ιεγίόη ΠΙΣΗ4 
ἀπσεηείθης «11 ΗΗΗΕ 
ΤΑΜΕΙΑ» ῬΙ0/ΏΣΗ5 4ὖ- 
(ο]μής ἴπαρεναση ή 
βασίαση.Ιπσεσμηξ {47 
ππει «46ο «4ο[οτε 

«Αεεήες Τοὔ ΜΥ αάπηγΑΣΗΡ. 

Ίεο ξοιτία) 1ρίοσατα Ἱατετα ΡήπΡεης φεἱιαπιερίες, Ἰα[οη ἵπωρειατ
απα ορεξῖ5 πιοπίασατο εἶἷα- 

Ῥοεαῖε, ὃς εχεσίτΩποά εοπ(ρίεαῖας ἄετες,δί σῖτϊ τοδησίπαεως παἰτατας, ἑωβεπισίτ απὶ- 

ἀεπη,{εά ἀοίοτεπα εοπηρτε[ία τους Ίπτας Ἰπβάδαές. : - 

3 

ο. Ξ « . - τος -.ν ο .» Π 

σῶκ. 8ίς Αρσίΐίοπ.1.Ἄσρο. χεύσμοΥ Χῶαν ἁῑεῖε. ονλαν ὮοΓ:ΡΙΟ αληεν- Ἀνσονοῦ 

χθύστον ἀῑεῖτ τὸ εἴρος {ηηΖ,νε]]ετήσιε νη]]ο» αιί Ππιστίας αποάαππποὰο τεζετ
υης. 

Έως αμτεπα «αμα {μρετίοήίριας εοΆστεῃτ. κόα; αρρεῖ]ατ
 Θρωμνὼ μία Υετεσε» {- 

Ρἱ ἀοταιίευσίς ρε]]ες Πα βειρεδαπε. 

ᾧς ἄξ. Ώος εξ Αἰήτου οὗσως «εἰπότος», 
ζ σε) 

9 ο 

ἁποῤῥηας ὁ Ἰάσωγ τὸ χροθώτοΥ {μάτο).» σεπει- 
1 

3 

ὃς λαόν τω ύ ο. ο 5 ο σα 
/ 

ώς τῇ ἀφρρδίτῃ εἴχετο οὐ ἔθλυ αν ἀθοτεια). Αὐφάσωωπος Ώοξ,ρτο ἄνθόσωτος. ὃς ἅπο 

΄ εἲ - . ο ΄ . Φ 

κεόκεον ῥέψαε, Ῥετ εππεβη Ρ{ο ἀποῤῥίηα, Ῥοτ
τὸ κεύκεου αρρείίας τὸ ἑωαινε] -κδοκο”. 

. 
Ξ ο μ. ΄ : 4 ΄ 9 

βαρὲς ε7οζοο εοἶαγε Επόαπνεὶ ὑφαλ ἴηχεκτΠ{εχΕἠ/ευσαρᾶ τόν. κρέκίω α ΕΤΠΑ» 

έου ϱὐεεσμήπο. 
Θεῷ. Υιάς σεις νε] ἐρωτῖ νεὶ αρρώστια] 

Δή. γῖ ἱπονήε ςεἶνο]. 

ο» η - Ν ο 5” ν 35 ο ον ος αι Ψ ϕ 

πὸρ δέ γη. Ώος εΏισο ὃ πὸε ἂν δν ετορθοδε» ταις ὃ Μαφίας ξένις πατων Φάρμα” 

5 ῃ 5 ο 2. 

Κῶὴ Εωπείρου οτολα σειδεγ 

ἴσπεο Ιαάετετας» 1 ποὮ/
 

τα, Ομά ρι8εερεΠε Τα[οπῖ Μεάςα Ώε {ριίτα Ῥουπα 

ηεπαϊπήε Ροξεα/εά Βυαπποά1 ε{ῖ η χοτ]α
. ταδε Με- 

ἄρα πε Ῥομες αἀποτίαςνεπα Ώατμσι αβετεΏτπε τεστοβέχα 1ηῖ
5 Ἠπιωπια οβεπάε- 

τετας , {εὰ Ίσπεί Ῥουπα βαεις α θπεοπίοσα ΓΑΡΕΤΕΠΏΣΞΗΣ. 

Ίπτω αὉ εοάσπα 11519 οτάϊτεξητ
,πες αθεὶςοἶασαπα τοτε 

Υπο {ἠἱςοσμπα οτάίπε,αἱ 

ταδευπάο ἀἴατεῖ. 

αἴόλλει πςς]-αιρλ 
.. Ν ΄ - 

ΡΩξῖντο εξω» (ου σαρᾶοσω-αἱόλλησας 
 Ἰαγης πες μον. 

λλονΑἰόλλευμάλα ὁ- ὧχα, ληκαίντω ὀσινδίρα,, σπαμθώεμαχο)Ἅος. 
. 

9’ 

βεαήοπε γετρπα αἲο 
, »., 

οἴ, παύτων θαρµάκω! «ποστ» 
ο 

Ῥτττετεο νί ρεταξὶο 

3 ος .. . 5. ς 94 

Ρτο ἠόλλει 40 αἰολλέω Ροξΐ. δε Ατεῖς. ρτο εοπισᾳ» αἴολλο 

8; κύνησς Ἰάεπα. Ἡοπιετυς νάωτρας Ἡας ἀρπί- 
5 

ασσομὸν ας. 



ΡῬυτηΙοβοΡΕ Ιν. σι 
απασαμᾶμος.Ώεροβτο νείτε ορυς ασστεάίτατ, σετιή ες Ῥουπι 1οσῖς γζηοίε, εό{- 

αυε βισιυής αᾱ αταπάπαι αἀϊρίε, δε ἃς ρια(εάρτυσω ορα5 αὈ{ο]υ]ε α. ἆ. τὸ 

οἱ βοπρον απασαμηνος ὃ Ιάσων » Έβησε ποῖς ἐοέοις λάερις ο κδὶ πῶς οἳ ζυγᾶ «ἰάγκαιε 

τὰς ἀυχένας ἀντῶγ. καὶ φλευεεῖς φύσει Ἰουροῖς κέγτρον αγὸν ιαίως ἐμξαλὼν ὀπιτεταγ- 

μβῤον Έργου µέτεον Ἐξεπόγησε. «ΑΡρε]αί ΑἨτεπι βότα ἔντεα ο ὃς Ίοτα » ὃς δι. 

ααϊθης «οἶ]α Ῥουπα γποῖμησης. Αάάῑε νετὸ αὐάγχας Ὁος. Ρίο αλάγκκε : ομία 

ποσεβιταες αμαάαπι αἆ αταπάμπα αἀϊσιπεας, πες 14 Ίροπτς Εαπεῖαπε ης απῖ- 

σηα]τα.. 
ἐριπλέυρῳ. ος εξ , ἐχούση µονίλα καὶ Ἰουεὸ σλευρὀ. ὃς κἔνσεο) αἰανὲς ἆἷ- 

χὶε ρτο Φωὸν» απ, λαλεπο. Νοχ αἰανὴς ἴαπι οσευσεῖε ρείπια Οἆα Ῥγτῃ, 

αἩδῖ εῖαπα βιαταξ. ας 

Φύέε ΕΕ Αοτιήζξα γετρῖ αὐῶ οἴβηιο» Ρος ἁἰα]γβῃ ἀύω. νπάα ΒΙΕΗΓ,αἴσω ὃς Ὀοτ. 

αὔέω, Λος. ἠὔξα. ἀθώνητον ἄγχαν ἀῑς1ε πωλύπίω καν ἰ ὃς αὖ πε φωγίὼ αφίμο δν ὀμεαίη. 

5ίε ρτοία Ιοᾳπατίς, ἐσθαξε ο’, ὀλὰ λαβραίω» κ πὼ ἢωχδὼ ὁ Αἰήτης ο τζωὼ ον Τά
σονος 

ῥόμίω Δαυμάσα». ο ΄ : 

"θώκο. Ἠος ε8 Φωίαμυ » ῥώμίω. Ῥοξε.εβ δωώασενε ὃξ αριά 5ορλοςίεια 

ἵᾳ Απάσοπε. ΑΝ ἆ μοιειδία τις δωύασο:/έά [411 (μεήσηη ροτεδί. Ἡσε Υος 

οσευττῖε.Οά.5.δε ο.Ῥσῖα. . 

“Ασσοπασις απίοπι {αἱ 
ἀπεῖς γιθεοσῖα [οεῖ, νῖτο 1 

Εοτεῖ ππαπΏς απιΐςα5 Ροστε- 

σετυπῖ,]]απα Ώεσβασεα «0- 

εοπα τεάϊαιπετσητ, Ρ]ᾶάἡ{- 

απς τεσδῖς τε Ροῖε Ρατ - 

Ίλατες Ρτο[εααατί β1ητ.δεὰ 

ῆςο Αεεῖες αἀπήσαπάας 

ςοἷῖς αἩιις Ἰα(οπῖ Ιπάϊςᾶ- 

υἲε νδῖ Ρ Εεύσας εχτεπάμτετ 

τεἰίαςαατεστη απ]εείς,ασεπα 

1ουἱ ΡΏγχίο, α]ᾶ «ο Ῥες 

Σ{ε[]είροπεστη γεέτας, πο- 

Ἠετεα εξασεται Ἱπβάϊας, 
επἶετο {ασα]αςᾶ Γπιπιο]ατας, 

Τ]ιαά αατξ γεῖῖας ααοά ἵα 
Ρτατοϊἅ ρεἱοσῖς ασοτὶς εχᾶ- 
παἩ ρτοπήίεγας, ποιο ἱαθθ- 
τεα[ροσιαπάαπη Ρτοροί(σέε, 
απία γίταπα πως Ἠπίς {6- 
εππάο Ἰα5οσί {ρεταῦας Ρτο- 
επ] ἁπδῖο {πεςπῬίυτασα. 

Φα π]ᾶεπι ετας. ρετεπάπτα 
1η ἀεηία Εγ]αα νδΙ ευζοάίε- 
Ῥαεας ἃ Ρετασσι]ὰ ἆταεολς; 

αὐπορ. κῶλι 185. 

αεὺς οἳ ἑπῶροι καρτερὸ αἴθεὮ. 

Φίλα: 
3/ ιο ϕ 

ὥρελον αεῖραρ. οεφαδεισί Τέ 

έαι [ο «θ. ϕ 

ππίας ἔρεπρογ» µειλελίεις τε λθ-- 

Λρἱς 
οὐιπαζοντ., ἀυτκα οἳ Αι- 

λου στ 

Δαυμαςὸς ὧδς δέρµα λαμ- 
αεὸν 

Ὄννεπεν, δα η ὁκ- 
ποήυσαν Φείξου μάλαι- 

6. 

ᾖλπετο ὁὶ ἑκέπ οὗ 
κενόν 7ε πεόξάδαι σὺ- 

7ο). 
κδτο ὸ λόχµα» δεάκο- 

τος 
δ εἴχτο λαβευτώτα 343 

γύων, 
ὃς σόχεε µάκε τε σε- 

Εετπάφεασιε, 

δ00) αμ ΓοΤ5 
ΦΙ0 απηέαρ Ρογίζε- 
ῥ4Π{ 415. εὐγοπέ/- 
-με Μετς {ρα 1έ- 
σεζαπέ, ἐ/ημάή[ὔπε 7” 
ΊποπΙδΗ5 εοΊΡΙΓεΥ εκεῖ-' 
Ριεὐμησ.δ ΣΑΕ) «ΗΓΕΤΗ 
δοἰδ αὐπγαπάιο ᾗ-- 
{115 γεῖη» [ἱεπάάμηε 
άαΗΗΣ ν΄ γόὶ ἔρβση 
εκγεπάραης  ῬΡηγ]κή 
σἰαάή. δρεναύαε Ἱἡ- 
Σε 63 απαρ]μρ αὖ «9 
μη εθη/εἕ η 171 ά- 
ῥογεί, 1αρεβας ΕΠΗ 1 

αἱτω ἀγαοπήῆε ἄε- 
2ἰπεδαΣΗγ νεβεμεπσ/- 
πιό σεπὀ » θμί ᾖάΣ1- 
σµάσπε » οηςσ]έμάπέ- 
με ΠΑΜΕ. ἠμήσα μα” 
σε ΤΕΠΙΟΓΗΤΗ (1ρεῖ”, 
Λας 



379. 
ΡΙΝΌΑΠΑΤΊ 

ρε πτωῖ  Ἱοτηοἳ- . τς 

ο μμ. 
τάάΊις ααἴ δα ποτετασ

ῶ Πᾶ- πέλωσω ϐ πληγα σιδη- αδεης β ... 

αἱπι ξεπά {θασας εοπβτα- 620. ς νι. 

θα. Γαρεταδαι. 

αεὶς ἕ' ἕταρο. Ἱαττας γε Τα{ομῖ5 {οεί) Ἱρίααι (αἱηέατασε., ὃς εοζοπᾶσαηξ, {ωτἱ 

αμδά Ρεπομ]οί ει Άαπς αροι οσα Παρετα[τοτ.ᾳ-ἀ, οἱ δὲ ἑταῖροι χαρτερὸν ἀἶδεα ἠατά-- 

ζουτο,ὰι τοῖς ὃν, ποίαν οεφαγοῖς ε.φοΥ») ΑΕΙλΕΧΟΗςλολρις Εβιλοφβογουώτο. Ῥοιτὸ «εὸς 1µΠ-- 

σεπάαι εἴξ ΕΗπι κάρτες αγδζδ. 

σεεώοισ.τε. Οοἴοπαῦαπειτ απεϊᾳ πίτας γἱέχοτες νεί ρταπαίης, νε] Εοἰής αιδο-- - 

τηπα,α ία οροττεῖ ΥΙτεηεεπα ες γἰττυτεπι. ἔρεπ]ου περ].αιισπη.Ρτο ἠρεσθονὰ νετοο 

2ᾳέσο,αιοά Βὶς βσπίβται κοσµέωρσέφωχχαλύσθω. Αἰῑὰ» ραϊβεατ ρτορτὶὲ ἔδίεη : ὃς. 

ας Ὀτητῖς ἀῑσϊευσ,νιάε Τ,εχίςα. : 

Αὐήκα ὁ'Ηος ε[ε,ἐυθέως ο ὁ ἡ Ηλίε πώς Αἰήτης, τὸ χθυσόµαλλον κῶαε ὑπεδεκιυε τῷ -. 

Ἰάσουι,έγδα ἀωτὸ ἐξέτεινω αἲ ον Φείζου µάχαιεαι,Ῥητίχυς ατετετω»1η. 4µο πομετςᾶ- 

Ἰρβάϊίας εβισετατ» 1ουἱ φυέῳ.ῖ. [ες αΗΕΡΟΥΣ Ἱπηπαοἰαιάτ. Αεπαιης 5εᾗοί.ααῖ: 

ἀαπι ἀϊκετυπε γε]]ης Η]μά αµσομαι Ματεί ὰ. ΡΏσῖκο ἁῑσαταπα. Π]ιά εστεπάι/ε 

ἀῑςῖειιτ σἱαάής ῬΗείκιις, απία ε]ετίς 1η μἱατηπη ατίετξ εχοοπϊαήε » δε Ρεβεπι εκ--- 

τεπίαπα εοπ{εεταµίτ Ώεο. 
Αελίου ὑδε. Ῥετίρηταβς Αεειζ,οαἱ {εευπάυαι ]α{οπὰ ἸῬοσεπα ριοροπε. {- 

ἀε[ίοετ εαρϊεπάιπη γε]]α5 αωτεµιη,(μοἆ ὰ Ρετη]σ]]1 ἁτάςοπε ει/ξοάιεβατι.ως 

σαῤυσαν Ώερ]. Αρη Ρτο ἐξεπώυσα. 

ἄλπετο δν Ηος «8 ἑλπιζες ὅπ ἂν αν χαταοράζαιτα πόγογ. ἀκένο.δεορυς Αεείας.ετατ 

νε ἀῑβιεϊμ δις 1] 11ς Ιαὐοτῖδας {ασςηὂετες : ὃς {ς πιεεμεπάκπα Ύπαπα ἀο]θσὲ,... -- 

πομ αρειτὲ αἆ γἱκαπάαπι ο πα. Ρετάετες. 
κᾶτο Ἅὃ. Ῥατίο εἴξ εως {ρετατεῖ {αβοτεπα Άμπς αἳ Ἰαΐοπε ΏοὮ εοπ{οδχαπα. 

Ἰη,απῖα Ίησεῃς ὃς Ποιτεπάμς άτεεο εως ετας νε]]ετίς:]άσιε ἵη {αΐει Ίαεεραῖ; 

Ίτα ντ άταςο, Ἠοπαίπεπι ες ἱπιρεοιήίο ἠπμαάετεε,δε πεςατετ,λόχµα Ώος.ΡίΟ λόχ-- 

μφέβαιε εΗ1ρβς ο ὁ.Οπαπι ΠοἨ Ἠαΐετ εἶτατις ὁ 9ε]οί. Ἡοπιετῖ γεσίης» Έλα 

ἄν ὃν λόχμη πυκηῆ χατέκετο μέγας οὓς. Ε{τ αΠξεπιλόχ φάσος ὃ ὕλης, Υηὰς εἶτατο- 

γεήτ,πνκην ἀῑσίεωτ. 
Φράκρυτες ὁ' Ἠος ει, κατῖχέτο δὲ εδὸ τ δενοτάτων αὖ ὁ ράκούτος λούων. Όναδυς ἆε.. 

καυβς Ιαῦοτ Ρτοροβ ει» εἴαῖ ἀαας! Πιςπιπιίταπα δε απία νε]]ας ετας ἵπ {αἷτὰ ἀεῃ-- 

4ο.δς απία {ετααδατας αὐ λοττεπάο ἄταςοπε. 9ΥπεεάοςΒε αΏξεπὰ Ίατες 1η Ὦλς» .. 

«αμυαα ἀῑσῖε γε]]ις σεπίς ἀειπο: απας εβ αριά ΜΙεαπάταπι,α μπι 4 εο αᾱ- 

πετβις ααιή]απι οοπεεπάεΏτς εὔ45 2 όντα οὐ ἐχβοιὸ Δ7ου ἄγει λυύεοσ. απα ὃς 11” 

εαπάοτ ᾖπεσάοσμίςὁ {πτε]ΗρίεαςΠτεδδεας» 952 εαρύτοιιε Ππιι]. ληβροτάτω 

εβ σεπῖε.ρίατ, Ώου.ρτο «οΠΠΙ1 καπου τ : ος 

ὃς πάχε.Ἠ ος εβ.,οςκὠ σαχ Ὦ τν ἐνλος μείζων Ιώ ὃ πεντικρυτόρου γαός- ΡΗΡΕΗΣ 

ἡμς ἆταεο : οὐ ΠΠ ]επὰ νίάε αριά Εϊουιμα, αεπα Ατεἰ].Ε εσα]ας-αἆ Ῥαρταάαπα - 

Βονήτη {π Αέῑσα ουσια εχετεῖξ εχριβπαίε:οιήης εσιπήσα 129 Ῥεάες «ο.11- 

πςδατ.Ψ]ὰς Ο611:1.6.ς.1. Ώε Ἶος ἀτᾶεοπε ψ]άε Οιάπ Μεταπα. Αροΐ]οπ. ὃς 

Θιλλδς ἠαιΑεροῦ,ώνη Ῥουβεο Ιαν. όν ὃς ὀόπι κου εν. σα 
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ΦκράτεσΏος εΒ;, ἑνήμα. Μαμίπι πεντικόντορον 1ητε]ή ρε ε
πι Τανεγάίάνς Ίπέοσρχετε, 

σία) ὑσὸ σεντή κοντα ἐριοσοιδρίω.9εἨο] .απποξας
 αμοίάσπι γε]]ε ἀκχεομεπι Ἠμας {8η- 

τα {ας πιασηταάἑπίς,νς εοπίεξτας ἵ
ῃ Πα μίπη Ἰα πι ποάἲ, εαπι ἵεα παρίετος ντ 

οεἶααι αἵσας εἶως Ραΐτες αβυπάατεα. 

σιράφεασιε. 9 

ςεὰ απὶἆ ασο ἆππι 1α{ο- 
Ώὶς Μήβοσῖασα αςεπτα{ὸ ρες- 

ἔεαποι 1 5ἱ ες ἵατατβ Ηἶαπα 
ν1ᾶ, αὖα 3Ἡ επεοπι1ο Ατες- 

δἱαϊ αἆ Ατσοπαπίατατα εχ- 

Ρεᾠάοπεια ἀϊρτεβας {απι, 

σεστεάϊ γεῖλεπι αἆ Ἱπβήτα- 

πα: δε ντ ἑαθὰς σας 1 

Οοἶεβος εππἀο 1δίαπεςὅ 

πποταπάο:βς ὃτ σπα ραττῖᾶ 

τερετεπᾶο ΕεοετΏπῖ, πάστα- 

σεπι, [απὲ Ἰπο ρτομχκτας 

ε[ει ροᾶπια : τετᾶπι τε]α 

εοπιταἶασι. απο τεάευπάϊ 

αἆ Ἱπβίεωτατα στσεῖ εξρας. 

Έτ εωτ εσο απὶ πιυ]τα ραἩ- 

ος ποπ ἀϊσαις . ἓτ Ρ]ετοί- 

οτε α ος ἀεσεπεςπῃ Γαρίεπ- 

τος Ὀτεπήτατει (εξασί ἆο-- 

εεο.εαπι αποσπε ποΏ οὗ - 

{ατπεσι 2 Ὥταςοπετα Πλαπα 

«ἁοτί[ο πααου]οίασα,ὃ Άσος- 

Πἱο 1 ειἶιαὶ σιαπή σε {αςςἳ, 

γετδί(ατε Ρ]αοίάος {οππαο5 

ξιεἰεπίρας Ἰαΐου Ίπίετε- 

πής.Οάπιαπεδασεο τεῖετε, 

ἔσωφ. κώλο αετόφρασις, 

μακρά µοὲ γέῖδαι κατ΄ ἆμαξι- 16Ης411 δὲ γεάρτε 

τόν.ὢ- ἐν ῥίσβγαίκ γίαπε 

ρα }ὸ συωάσ εκ πνα τά εὐµη γε» ὄ' 

ὤμον ἴσαμι βεο χαώ. απάτη. έπη ΠΗΝ 

πολλαῖοι οὐ ἁγμμας σοκε ἑπὲ- ἀὐΕΜάΙΥΙΗ πι]- 

ρα, ς Σέζνε αἰῆς κ [0η 

ατεῖνε (δρ γλανκῶπε τέ- αρίεπείς βίας. Ιή2εγ- 

αθαις εώς ταίον σεεβηδ ος» 

ποιλόνωσο ἔφυ ὦ ῥκεύ- Ποομίυαι Τετβεοίστε 

λα, γεγσο ἀναζοπεπι ὁ 4 

ελέὰαν τε Μήδεια» σιὸ αβίᾳ. ση ἐσΙΗ αὖ- 

ο ορ ον ἡμκίε Μεάερην εμτη 1- 

τῶντα) ΤΠελέαο Φόγο). {ω,ρε[ια εκει. ΕΣ ο 

ὃ, τ΄ κε πελάγεοσ μή- ΟεεαΜ{ΡγοΓΗΠά6 σοηί- 
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πώτῳ τ ὄρυδρῷιΔαροια) Ἠαγίηε Υμύγον Τεπη- 

τ΄ Ἔδγει γωαικῶν ὠδροφόνῶν. Ππἰαγήπφµε σεηΣε 1π4- 

ἔνδα ὶ)γύων ἀέ9λου ἐπεδεί- Πο δοπά αν: 

ἔαντο κρίσιν εδάτος ἀμφίο, γδ ο ΕΠΗ ΥΟΥΗΗΗ εΕΥ- 

Ειόδ εκΜΙύμεγΗΜΕ [Ρευήπε τον σΥβΕίά. 

Μεάεατα τοἰεπτσαι ὃε εοβ[επ σεν εἶἝτι ρατεπύδας αΏάυσίς, 

απ ροίεεα Ρείς πιοτεῖς ελα βῑε.Ῥες
 Οεςαπ απο 2 Ώσεία δὲ πνατε ταδτησι Α

σσοπαυτα γασης 

ειτοτῖδας αδῖ βιητ.Ο πἰπεΏαα
ι τω Τεσιωσσα φεπεσαΏς,ν δά παεταΏτοσησα βποταπη τοδοσί

ς{ρε- 

εἴπιεα εάϊάετασξ ΕασπεὈσίθας Τ]οσπίής ἵπ οεπταπήπίσας, απ οσῦτα ρτατηίαπι εταῖ υεεῖς: ἔς 

αι Τεπιπήαάἴδης τα οτί ρας,α σα σιατίτος οσἼπος» εοτυσῃ σταιεο[επεα οξξεπία » οεεῖάς- 

εαηττετα πα υεταηξ. 

μακρά ροι Εϊπὶς ἀῑστεβιοπίς.δέ εραποάος
 κά ἠαθήευταπ ία αμα εἶασι Ὀσειίέετ 

ρετβεῖησίε Ὡλτοτίαπι τεάεὔίαπι Α{σοπαυτατυπ, 
ἴσααπε ἀπτεαυασα {εευηά! ]α- 

Ῥο5ΐ5 εὐεπεάπα ΡτοΡοπαί, {ε[εροι ααββάααι εραπ
οττλο[η αἆ Ατοεβίαὶ η Ἡτα- 

τασι επεοπμπα τεηοσαξς αισᾶ {ῃ ραταρβεδί ἀεε]αταδίεις,
 Μεταρδουίσὰ απεοπα 

αρ ε] 
τά 

εβ Ιοαυεπά! τατῖο, Ρίο µακεὸς ἄν ώ λος εἰ το στωήται δη γάλδιω ἠδελονσεῖδας ϱ9ΡΙτΟ- 

Μέγ ο νίεδαι. Τα8π.νετβί νέομαὰ. 

εατ ἀμαξιδ. Ἠος εἴε κἩ’ δημοσίων χαὶ λεωφόρον ὀ)ν, Έοας Ἑνήρίάες Ἀρρε]]ατ 

ἐμαξήεη σεϊδον. Ἐλετί νἰάσιετ ἁμαξιτὸς ες ἄμαξα ΕΗΥΥΗΝ» ρίακβγησε » δὲ ἴτος 9 

εἶαι τὸ πορένομαιρνί εχροπτηξ ὁδὲς δ ᾗρ αἱ ἄμαξαι πορένοται ἄν ἀλρήταν Εβ εεηες 
Ἄ δα 19 



ο ο ος 
αὶς [οραήπεῖ, ὃς αὈ{ο]αεὲ γ{πχρατυτ {η ραμάϊίτα γοςς ὁδὲς, Ἐείτα ἃτ Ίαια να 2ρὲς 
αυασν έυστας ασυπτασΏας ἀῑείεις. 
ὥρα 1) σιωάτᾶει. Ριπὰατ]ςᾶ ΡΏαΠθ; Ρτο καιρὸςαό µε ἔπείγει, ὧςε φεὺς } Αεκεσίκαον 

ἀναδραμεῖ». ς . 
καὶ πνα. Ἠος ε[ὲ,καὶοἶφα ὁδδν τα βραχεῖαν, εἰς τὸ κζὶ τα) ἐξηγέσεις ο] Εµαχέων λέγειν. 

Η!5 νειο]5 σιωτομίαν ρτοπηεεἱεννδί οΡΡοπαπειΓ ἀμαξιτος ὃτ ὤμος, ]]α γία Ίρα ρτο- 
Πκ]εατίς, πας αηρυ/[τα {επιίεα Ὀτειήτατϊς {π ἀῑεεπὰο. 

ἄγημα Ὠος. Ῥτο ἠγμα, Ῥοβ σοφία {μραμάϊ αύτη. ς. ἆ. κἀγ πολλαῖς ἅκ- 
λοΐς τὴς σοφίας ταύτης ο ΦηλαΦθ σεεὶ Ἡ σωυτόρως λέγει» γέρρνα κανηγητὴς κο φούσκα. 
Ἄδεος 

γλαυκῶτα βοευ{α:,{Π1ης.ὰ τεξτο γλανκὼἡ νὁ γλαυκὸν ὧπα ἐλωγ. δὲ σοικικόγώτος» ος 
{ξ,ὁ πεποιλιλµέγον γῶτον ἐχων/βαςΜΙο/ῥ άε{ν νατῆν ἁῑιπᾶμ», ὦ ῥκεσίλα, Ῥτο ϱ. 
Αρχεσίλα πηοιτῖ εαυΐα πεις ὢ αδέ, το ὢ ἀγαδέΝοταπόα αροβίτορᾗε 2ἆ Αἴεε- 
Ποιαι. Ιη αυα σπωποµί πας {μπι εαρίτα.Ρτπιήπι πεχ ἀτοςοπίδίη απο. αὗτα- 
Ρίε οταϊὄπεπι, 

κλέψον τε. Φεεμηάιπη, Μεάε» αθάιέτο : αιαπι νο]εηίεπι,δς αἆ ιά Εαεἰεπάιπι 
{αμεπτετη δὲ αἁπμαπτεπι Ιαΐοη αθάμχὶ: εἶαπι Άεετα.Ιἀεόσπε ταξῖοπε ραττῖς ὃς 
αἱιοσιαι ἀῑκίε ἔκλεψεν,τατίοηε ΜεάςΣ,σιω ἀντᾷ. Ναπι οἱἱαιαπάο σωὺ ΠρηιΆται µ 
βοηβέας,γῖ σι» Θεῷ,Ώθο Πάηγε, ἨΠΠΕΗΣΡ)Υγο/επ{ε.δίς επι Φεβο]. δε γετθατε- 

6ὲ εκρ{ιςαὈίπχ5,ὁ Ιάσων λάβρα σὰ Αἰήτου } -α Κόλχων ἀτέκλενε τίω ἸΜήδειαν ἐκᾷσαρ. 

σα Πελιάο φόγογ.Ἠος ε{ε,τὰυ ὃ Πελίαν φογέωσασα;. Ἑτ Πς πιετοπγ βία. ΕΕ ἵα φύγος» 
Ῥοῦβ τα) Ώοτ.ρτο τω αδαιιάϊ «βοομένίω.Πελίαο Ὦ οτ.ρτο «οπησα. ΠελάΝοπηυ]-. 
Ἡ ειπε Πελιαοφόνγ, 

ἓν τ' θκεωξ. Τετευπι,ναπ] Απσοπατατπη ρετ Όσεαη μπι ὃτ πτατε τα Όσαπι ετ---- 
ΤΟ: Ε5. 6. ἆ.εἶτα γαυτλλόυλυοι οερσισέλασω ὁὶ τῷ βαθεῖ Ωκεανῷρλ, τῇ ἔρυδρα δαλάσσγ. Πας: 

παυϊσασιπε Αισοπαάϊσ,α πω αχ (οἶελίς 6ισεεεπε »- μύλο Αεο].δς περ]εέτο 
ἄησπι.ρίο ἔμφισω. 5 ο 

Άνμοιω τ'. Ὥος εἴξ, κ τῷ Ἡ Ληωιῶν γωωαικῶν τὲν ἴδίοις αὐδρας ΦογευσασωΥ ἔθνει- 

ἐμώησαν. ΟπατεμΠα» 1η Τνεπππυτα αἀμεπτνς : νδΙ παςΗ {απε πιµΊετες αια Υ]-- 

τος {1ος οεεἰάεταΏε» γηάε αὐφευφόνοις νοεατ», ααδά νο». Ἱ, 1πάΥΣ05 οσεἰἁ-- 

{εητ,δ; Αγμμα Ώος. ρτο «Οπ1Π1. Αήοιόγ. Οδήεγμαπάμπι εἰ Ροξεαπα βαπς Πῇ-- 
βοείαπι ἱππετίο οτάῖης αατεατς. Μαπα ως ΠΟΠ τεἀευράο.. {εά εππἆο αεο]άξ- 
τετεβε Οτρµεο,αμᾶτα ΒΗβοτίαπῃ µαῦες Ἠετοάοτ. ].4. Ψετηπα Ῥ]πάατης γε αἆ 
σεπειῖς Ατοεβ]αϊ Ρήποῖρίησα τεάφας, ρταροβετὲ Ώαςς τείετε. Ῥοττὸ αὐμοέ ἄπὸ. 
κουᾷ θΗϊς τερςῖεπάμπα ἐμάγισω, εχροπεπάµαν εΒ γ Ρρτῖης φερσεπέλασα». 
Όδα. Οὗιτετ εἰτειαβα πίσσα εετέααάσ σα 48 Ατσοπουῖς 1 1.επιπο «εἶεῦσα- 

εοτήσι αἰπσῖτ,Ώε η5 ἀι μπα Ο6.4 Οἵγππρ,αυ ατς Ἠυπις Ιοείπα «υπ 1ἱο «ος 

έοτ. οἷς ἀμίεπι Ὥσας Ρτοία τελάας» ος 5 τοῖς ἀγῶσιν ἐπὶ τῷ Θέαντος Φωάτῳ ᾱ- 

3ωγιζαμδροι οὶ ἔβητος,α μελῶν  ἀὐδρειαν ἐπεδεξαντο.Ο) 148 ρτο οσς τς πιαπάτί5 ΊΏφε 

εοτίαπιίπα εεἰεῦταια ἀκμας : αἲῆ Ίπ πποτεεπα Τληοσυςίς ο Ἠγρβργίε Εις. 

ην κατα τταόἆαπε.. 
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παρέφρασ». 

οτί ἄπε Ἰπτετάῖα βπς ποξα 

εὖπα ης οοποαῦπετατς , εαπα 

τεπιροσίς {Ώ Ρεσεστίπα ἡ]]α τετ” 

τα, εἷατί Ὀεαίίαυε φεπεΏῖς γε- 

Ωτί Εαπάατωεητα Ίεεεταης, ὃ 

Ατεεβῖα ., Ῥτουε εσας ἴΏ ἐαξῖς. 

10ἳ επῖπι ἴπεες εσῖετος Έπρἵτε- 

πιας ες Μαϊαενα πιπἶετα 

Ἱεπηπῖαςα 1.εαεορΏαηςπι {π/- 

εερῖτ, εχ απο Ίοπσᾳ περοξῦσα 

ξετῖε οστᾶς εῇ Ῥαΐτας Ρτοσεπῖ- 

εοσεαπςΟσγτεπες εοπάτος.Ατ- 
σοπαπζασησα 2πτεσα Τεωβῖα- 
«4 Ρῖοῖες Γαεεάσπιοπεπι Υε- 
αήτ Ραττες Ρεσ Οταεἴατα αὖς- 
χεῃς , ὃς 1ῃ οἰωίτατεπα τεεερία 
εΏ,νηάςε ρτοεείῖα ζεπιροσί51η 
«Οαἱήβαπι Ροβεα Τβεταπα Δ 

Τῆετα ἀῑδχααι , Τπετα ἆπες᾽ 

τοῖσταταπε. Ῥοΐῖσα τετὸ ΑΡο]- 

1ο Ἰάβγαπα τὸο σεπεσί ἀεάϊς, 
οπατα εκ Ώας ἱπίυ]α Όγτεπες 

πιἰσταπάπτη ἨῬαϊτο βρηίμςα- 
πἶς,δε Ρα ἁῑχῖτ ἔοτε ντ ἁῑσίωλ 
Έαε ντὺς,επίης τητε]ατὶς εβεςΝ 

εροθὴ {β. Κώλ. ἐδο 

ὃ) σωνευναδε" αὶ ὦ Φλλούα- : 
που Ἔ 

περ αῤίραις σετόε μετ. 

εας 
ἀκῖνας ὄλβου Φέζατο (ιεί- 

φον : 

ἅμαρ» ὃ νύκτες. τόδ 2 νου 
Ἐν- 

φάμε φυτευδὲν » λόνπὸν αἲ- 

εξ ος 

τέλλετο» }ὶ Δακεδοι-- 

μονίων µιλθέντες αὖδ ρῶν 

θεση » ἓν ποτε ζολ- 

λίσαρ ἀπῴκησω χέερ 

συ. ὌδυΦδ Όμμι Λατῆ- 

δας Ἐπερῳ Λιβύας πεδίο 
συὺ Θεῶν τιμά οφέλ- 
λευ, ἄευ χευσοδρόγε 

διανέµευ 3510 Κυτά- 
γεν 

σατῃ Ῥεπεβςσίο ἅοποσες εοπίεαπετετΗς, ὃς ἃ γ]σῖ5 

373 

μετάφέβσιεν 

Ἐ9 εοημὔΜεγΗΗΣ εἶίτι 
{οεπαϊπῖ, ΤΗπε γετὸ 
Πὸς 1η ΡεγεσγΗιὸ αγ- 
μὸ νεβγος 1410: [αῇε- 
εσας [ε/ζερ [ασ1Ιῷ 
άῑρο γε ποᾶες. . 15 
επ σε Εμρζῥεπῖ 
{22170 άεἴπεερς {Έηρεν 
ογίεδα{/Υ, ὂν Ἱπαήα- 
ΤΦΟΠΙΟΥΗΠΩΥΙΥΟΥΗΊΗ ΡΕΥ-. 
Πρίκ 22 [εάΙῤης ο [νεεεβά 
Σεπερογ ΠΙςΥΑΥΙΣ Ἡ 
{βήμα μα. 1η- 
4 νοῦῦ ΙΑλοἱάοε ἀε- 
435 11ῤγα εὔοραη ΕΗ1η 
Ὢεογιῃ ᾖοπογίύης -- 
σετε Ίῥεη ο ὔεΙμάήῃ 
44γεο {ὔγοπο (/άεησή 
(2τεπε; σαῥεγπάτε, 

Ὑπιρὶ εοσποπλαϊς Όγτεπο ΑΏτεο {οάσης 1η {οἱἱο, Ώεο- 

ὢ, σιωέυναδεν. Ὠ]σῖεις Αεοῖ. δε Ώσεος. Ρίο σιωευάδησω 3.Ρετί. Ῥ]ητ. Λοτ.. 

τ.ρ8/. σωωευνάζομαε, 6ο ΩΗΠῥο, νηᾷ ἀογπήο.Αζξ. σπωευνάζω 01/0Ρ10, συώευγος» ΠΙΑΥΊ- 

σᾳ νε] νκογ.ντ Οὰ.τ.Οἶψπαρ. Ῥοἳἳ σιωέυναθον {αραμάἰεπάμπα σώῶ γωαί. ΑΙρο- 

πο ύεᾶς σητα Τγετηπῖσαἁϊδῆς τεπι ΠαὈυϊβε εεβατης ΟσρΏευς, αμος γίκ τ8Ώάετή τας 

εἴτβατα αἆ πα πετ Ίτεταση «ΟΡΙΡΗΗΞ, νὶάε εεἶαπι Αροϊΐοπ, Ἐλοά.. 

καὶ ὦν ἀλλοδωπαῖς. Ἐκ Ἠος Τεπιπήαάπτα εὔπα Ώετοῖδης Βηήςε οοἩρτεβα ἀιιοῖ 

Ρεπετίς Ατεε[]οί οτϊρίπεπα ἀοςεζ. α. ᾱ. ) τζῶιχαῦτα, κώσορ ὁ ἄλλοδαση γη ὅμε- 

πέρου Ἄδοις λαμαρὲ καὶ) ὀλβία ἡ καταβολὴ γέ2νεν ὦ ἁμέρᾳ,  ὦ νυκτὶ, κῇ πω μοῖραν. 1.επα- 

ηᾶ αιοπα γοςατ ἄταα, αιῖα Βετοες ΠΠ Οχαεῖ εταπτ , Τνεπιπης απτεπχ Ρετεσήπᾶ 

τεστα. σετάχε, δὲ τουτώμ αιιοὰ ἵπ {Ππρετιοσίθη5 οεευτῖς» Ιάεπι (µπε,Ώος {οαπεπτς. 

εοπ{ομα,]πά {εσεπεςε γοςα]ί γίατρατας. 

ἀκτῖα,, Τηϊε [σε λαμπησόνας, ετοΏ{]ατο γοεοῦα]ο ὰ {οἱε, οπήήαιιε {ρ]οπάϊ-.- 

ἀῑς αξτῖς. ἅμαρ µοιείφιον ἀῑσίεωτ, α μία 1η Εείς ετατ νι ἰπάε σεπετὶς οὐἱρίηετα ἆπ- 

- ἡ νύχτες, αὐῑα Ἰπέεί- 
εετεπε Ατοεβ]ϊΙ παῖοτε. Ὠλχιτ Ῥοξτα μας :3 

Ππε εμπῇ- 
εππα; εξ νετηπα ΙΏτετάῖα.» 4Ἡ.- γετὸ ποδχα Ατδοπαμις εοπρτεῇι 

1επιπίαάἴδας, - ἄ Ααα 1. 
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τόδι γμῥ. Ἠοε ε[ὲ ὁμε 2ὁ τὸ βῥος Ἐνφήμη ᾳεφυτευμΆῥον» τὸ λοιπὸν ὡεὶ ἐγγετο.Ἑι- 

Ριεσμ » νἳ εεξετῖ 9εβο].ες Μαϊας[ε Τιεπιπίασα πω][ίοτε {μ{εερῖτ ΕΣ ειιεορίᾶ- 

Ώσπι:πήπε Αεἰβοτε]εσ,αιή ὃς Βατειδ,ρτορεηίτοι Ατοςβΐαἰ, Ηὶς ἁμδίαπι οεἵσις 
ους {οι Εμρλειπί πιεπήπεῖς βαυἰάσαι Ρ]ετίαπε οπηπες {ΕΠ} ο αεης 
εἶαι Γ,οπιπίαἁ ους, Τά 1εα {οἶωήτ Ὀἱάγπαις Ιπαιίεπδ,εκ ος Ἑαρβεπιοραίεεσαπι 

Εαρβεπωαπι εῇο οτεηπ]» απ] ΈΗΠῃ Ῥαττο Οὗτεπεῃ εοπαἰάϊς, ον μᾶ. 

ΡΙΟΡΕες ΠοιποΏγπιίαπα» Ἠατη εΠε «οπήεετος, Εάεταητ αμΐεσι Ρίητες Ἐπρίε- 

πεί: Ρήπαυς Μες]οπίσέ5» ὃς Νερτιπί Εῆμς : {εευπάις θα Ελις, ρείπηί 
Εαρλεπεί Περος: τεσΏ 5» ααὶ εωπ1 Ῥαΐεο ΟγτεΠεΏ εοπάϊά!ε: αματες αὖά Αε- 

εε[α]αί εεππροτε ΥἱκίςαμεΠΒ αἆ εο]Ηρεπάος σαῖᾶτες εκτετος,ξεἀεςειταπάα ΡΥ- 

εἶία τες πήῄς, 
αὶ Δακδαμοίω. Οπἱ «Ατροπαιείς ες Τεπιπίαάϊδις παεί {αξ, εἶπα ρᾶ- 

ετες α[αμαπάο αμστετεΏῖ» τε]ιόχα Τεπιπο 1],αεεάαπιοπεπα νεπετµηέ. ].αςε- 

ἁφπιοπίοζυπα ἴδια ἰπεεί]ίσε [ρε., βπε (οἱ. Τα ααἲδας εἶπα αΠσαπάία Βαδί- - 

εαβεπε,οοἱοπίαπα ἵω (4 ζαπι ἁάςς Τηετα ἀεάνσετυπε, ὰ αὖο (αΗΗβα εορπ- 

παίπατα ει Τηετα. : : ος 

ἔγποτε, 9ὶς ἱερεπάππα ῥυαε Ολα ής: Ἰάεο τὸ όν {ωπιετυς το ἓε γε] εν. Έτ β 
ειδἀεπάσπα εβ (απἱμίο (οταπισιατίςο, .Οτετεπῇ ἀἰα]εδτο ν/ατρατης ὦ το ἔ:, 

Πηήξαεο ςἶπγ, βειεῖ δε Αςοὶές {π ρατεῖοἱρίο Ρισε-ρεῖξ.σπιίαπε Ίπν. νερίο εἰ- 

ευκὰς ἀϊευπε εἰρίκων, αἩάαε 1ά σεηις. Ευβασύι, ΙπαάπετὈ. ὀνταύδα, ἀῑςΙε Ὦ οτ]- 

οπίος {οἥτος εΠε ρταροΠείοπετΏ ἐν {αρε ροπετε επι βεοήαείμο. Ο4. 2.Βιή5 

Πδεὶ ὁν ἵεα «οπβπιόταπι Ὀἱς τερετίεητ. Ἠος Ίος {ηπε ααὶ ἱερεπάμπα ρυξεΏς 

«ὔ ποτε Ῥετ 8ροζορεα Ὀοτίζαια ρτο αἷὰ. 964 {εεμαπάμπι εξ ὁ Αεο[ςα δὲ 

Οτετεπᾷ ἁα]εδχο {απαρτητα. Ές Ὡς τεάάςτιὰα ετιηινκὠ εἰς τίὼ Καλλίσίω ποτε 2Εό- 

γρ οπώσησαρ, : 

ἔννω. Νὐπήίτωπα ὁς ὃ Θήρα. Ναπι Ἡς οτάϊ(πε {εάπι πιωταξίο Ῥτους- 

ἄῑειεςκ Τεππο [ασεάσπιοπεπα » ᾗ,αεεάσπιοπο ἵπ ΟαΗχαπι, εκ (αμα Ο7- 

τεπεΠ ππῄσίαταηε, Ῥαΐτις απτεπα οταςμ πιοπῖτα «ΥΤεΠΕΠ πρτουα ον ῖ νὶάθ» 

(τε εβ Βυ]μς Οὔα ἱπ]πῖο. 
Διβύας πεδίου. Οιοά ἵΏ 6επετε Ύοας Λιβνας πεδίο, Πατίτο τεβεεῖηβῖε αἆ 

Κυραίωι ἄον. ΟΥτεπες ντδεπι αΡρεΙΙαξ πεειθρασκῶς Κνεώνν. Ογτεπεν Ἰνγπιρθαπα 

ξςῖε Ροξτα » ἃς ετείατεπι Ώεαπι νεβὶ εοσποπ/πέπι, σε ντὸς «οππεπᾶ8- 

εως ἆ Εαµοτε ἁῑπίπο αυεπ παόχα ες. οδῖς αητοπῃ τεάἁϊ ρεε[ρἰευὲ Ροτεᾷ πως 

Ώπιρπείαιός ὃ ἃ Καλλίςης τῷ σῷ "λέά Αρχεσίλα ὁ Απόλλων μαντείαις Φέδωχε πὸ ὃ Λι; 

βύαι σεδον τιμαῖς σιὺ Φε αὔξεν » κ 39εῖου ἄσυ Κνείώίω «οικεν τοῖς σιωετέι δὼ- 

ζω ἔνρυα. 

πορόφρασις. ἄντιορ. κὠλ.ιδ. μετάφεασι. 

εοπ[αἶας ϱε ρτα ἀκπα ους αᾱ- ὀρβοβελον μην ἐφευβομδῥοις. 2ος] επ μεγίζεης 

παἱαΙβσατετυς ας πνς 2νῶδι γωῷ πο) Οἰφαιθι - βΡγμάεηεία ἀΑ4ερί. 

Ίπετο «γηΏςςς οεδίεπάας, 4931 ία». «οσπο[ερ Ίμπε Οεάή 
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φετὶ ας δὲ Αριεπά Ἰωρεπίο, 

Ὁταίίς εὖπι 5, ημας 4υάϊ 

απα(ο απίἁ πηδί απίσπααῖτς 

γεῖαι., ἠλάάαας Οεώιροάϊ- 

ε., αἩα Ροῖ]ες Πρίεπῦα,(οἶας.
 

λασαα «πετεπς Ρειαεπτα{ε- 

ευτί ταπηίς {ρομαἴᾶ, δε ας αἆ- 

πιήχαὈΙἩ. ἔοστια εωσρίτες ρᾳ- 

υατα , ασππι ρτοσατὰ εεεῖάε- 

αἲς, απαπα παπα {αᾶαπα ἔεττε 

ἀε[αῖε, ἔετε ἕλπιεν ἆς (εἱρία 

Επιεωτίαπα, {ε η παίσαπι αἱι- 

απεπι σαπι Ρίαδετο ροῄς, 

απαπαγΌεεσο ΓοπιρΟσε πὶσ- 

Ὥεπι υ]ενπωαπα 2ά ελ]εέασίεα- 

ἅππι «οπή εἴτατ:αυ: ἀετε[έτο 

Ίοεο ἵα σπο Ωὰῖα εσας,
 σταπεσα 

Ίλδοτετα α[ῑεαῖς ἵπ πιΏτῖς δε - 

ἄϊδας (βίας, 1 Επ]ςιεπάπτα Ρ 

Ὀοππορδα/]ης νῖτ πασ
ηνς, ρατσ]5 

οἱ γμῴ πε ὄζως ὀέντόμφ πελέ- [ριεφλη δὲ επί 

κει αεήκασε 1410. πιά 

Ἰάεράναι κε μελος δρνλρνώ- «νά 4Μετῶρ 4εμΣ4 (2. 

ο δέ οἱ Φάητε εἶδος ομγὶ ΡΥΟ[ΡΕΥΠΕΤΕΕΣ {α- 

οβυόκαρπος ξ6- ἀἁαγέζῳμε εἰ αὐπή- 

σα ΦδΙφάρον σορ-αὑτὼν 7άΑΣν ἼοΓΠΑΑΕΡΕΩΙΑΗΡ 

εἲ ποτε χέίµέειον ἀἁεβπεης δε μἅ ή εν» 

σπὸρ ἔζίκηται λοιῶου" γε; τᾶπιεα [ἐησεῦ- 

ἃ σιὼ οεθαῶς χιονεοσ τω ἄε [1/4 { 

δαποσωώαισην Ξρειδομᾶνα» ᾽αμαπάο αἆ ΑΥΡΕΥΡΗΠΕ 

μόχθον ἄλλοις ἀμοέπει Ίσηει γεπίγες γέεῖ- 

Φύσαφον τείχη, «τά εµπ ἐγεᾶέ 

ὸν ἐρημιώσεσα χῶξ»γο οὐ ωηηῖς ἆοπαιμς ΡγΗ” 

ὥρή αἰιεία5 ασ” Ἁμ]άεπάῶ Ροβεα, άδογξ σγαμέ α [επ 
. 

ΓΑ Ιπενεσία πι. Ῥοβίημα [οείάε(εσᾶ τε φβεζ» 
-- 

οὔτα εὖπα ετεδς 1Ώ ο αἰιουῖας ρα]αεῖο εο]απιπῖς. ος. 

(ᾳάΐδας ρα]έα», ζαάΐασε ἃτε ρτίπατός δοποπήίρα
ς,α πας πλαα 

εβ Τ μεδὶς ρεοξαρας, δε παπς ραῖσίς
 ἰσαῦ τὰς επ Ι]οπήσας Ώὰς {μα 1 ξοστσπα {απὶς οξεπάϊς 

ασλπι ξοτή {τε απίτιο ,απππα αὗῑεπο
 Ἱη (οἷο. αἱἱόαπε {α8 ρσίπεῖρε Ἠπε

ῃς, Ρετεσείπα; τεῖρα- 

Ῥῆσα εἶπι αἰἠ]ς εἶτς εο]απορῖς εβ ταῖς. Φατῖς επἰάςως αἴραπιοαίασα απαπ εὔετῖω ρα 

τίας,α {οἷο παϊαἰὰ-ἀεσαο Ἰπίετετεσας. 
- 

ὀεθέβελογ.Ε]ος εἶξ, ὀᾳθαὲ βελαί παρέχουσα». Τβα εηπι 
{αρετ]οσίθη5 εο]ιατεπε,- 

πέπισυε ἵπαροπαπ: Ιοηρᾶ ΠΠ 1ω Αε
σοπαυτᾶς ἀϊστε[ιοπί» αἩα Ιαμάστε τοῖμίε. 

Άτεε[β]αππα,νῖ Ροτς ΕΧ Ἠετοῖρ
ις 115 οὐ υπάυσα. 

φῶδι γω. ατα {ε αεείηρῖς Ῥιπάατις αἆ Ιπτείεεβιοπέπι Ρίο Ώεπιο- 

ράίο εκυ]ς. Οἶπι εβῖπι απἰἆααι (οάήοπεπι αἀμοτίας Ατοεβϊαυπι εχεῖ- 

εβερε, εμπι τερβο ρεῖετο ουρίεπεος 1 ΣΣ Πιρετίος Έδευς η Εήβαπι αἆς- 

ρῖε οπιπες» αμος 1Πῖοτ Ώεπιορβα]ως εείατω εταῖ» αι Τηεδας ριοβιρῖς, δε 

Ῥ]πάσευπι ἆατο τπμπετε τοβαιής» Υ
Ε Ἀτοζβίαυπα εσσα {ε ρίαςατεῖ {14 Ε

α Τὰ πιεΏ- 

Ποπε ἵπ ερϊπἰσῖο. Τά ος Ῥϊπάατις : δε Ρτοροῄσα Ώεπιορἡ Ῥοπίτατε δε 

Ἰωποσσηεῖία ο ἀῑεῖς ἀϊσω μπα εἴε απ ραιτής {οάϊοις τεβατµατας, Ἑκοτάίμας : 

ὀπεεπι ἁπαῖε αὖ απἀραιαεῖεα ἱπαπααβοπε » απᾶ ἵη τεσῖς απίπηηπα Ἱστερίεν 

Ῥεπιορβαίαπα } εαπἆοτε «οπαπιεπάβη5. Αεπίσπιατίς αυεεπα ἀεείαταίκοπεπα, - 

8τ αεοοπ πηοάαείοπεπι ρεῖε ΕΣ ραταρΏτα, Ἑοπισπείαπα απο Ρτοία Ἡς 

εβετας, σωέεα γωῤτὸ ανωγμά με κ πίω « οἰδπίφε 
σφίω. ΟεΦΡί βρϊεπιῖα εξ 

Μασοπί] νίς ὃς {οἱετεία, αἆ ητετ
ρεεταπά πα ο {ουσῖοτεπα {επεεβτίαπ. Μαπι{ο- 

Ίᾳ5 Οεάριςἡρλίπρῖς απίστηα {οἶμε
τε Ροταΐτ, Οσµπα απζοσι Ατεεβίαο ααῖ--- 

ρπιᾶ ΡΙοΡοπίξ» ΊπΏῦετε «ἰάσεως γίταπα Ἱ]απι εΠε {οἶει
τεπα » δε αστῖ 1π5επῖον 

ας [αρίεπτεπα, Οἰώποδα Τ)οσ.ρτο ΟπΑΤΩ» Οἰπίδε.ὰ τεξο Οἰδπόσια Ρ:Ο Οἱ” 

Απίδης.. Ὀεεβπαεατ εἶαπα ο Υτ Ραβσα γἱάετε εἴὲ αριἀ αητῖχοτες, Οἰὗποιρ ο” - 

δες. ὃσ Ο( ὥπος, ας. 

ϱ μῴ πε ζζος. Αεπίρπια 4ἲο Ῥεπιορβί]απα εοπηπεπάας. 
δε εαΐπι αππεσοας-» 

ο 



εμἰευπαίο αἀάϊίεαξας Υ[αἱ, {αἱ τοῦοτ]ς ρεαῦεεαγρµπιομέηι : Πο γἱς ἔοχεὶ 
{αρίεπς {ας υιτεμᾶς, αμβπιευπσι6 Εοτευπᾶπα εχρετίαεη: σοι δε πυΏς Ῥα ο 
ρΗ{]μ5, ααὶ Πεδε/οἷο ραττίο Πτ ρΗΠΠς,Φαμο απίπιο ἔοις εκτ Πππη. Ῥοετ ος 
ς τοδάα», εἶ γαῤπς μθάλης Φευὸς κλάΦες ὀμκόφει ὀξέως τέμρογτι τος σος 
5 ν ον «ν 5 Ἅ » οὁ : 9 ο δε ὸ, ἀνδ τὸ 3αυμαςοΥ εδδε τη ἀκρέμογῶγ Φτεικοσῇ » ὅμως ὶ) χαρποφορεν ἀθκυασόσε λ- 
φον οἶδωι σε αὖδ » ὅτ ώατω ες τ λθησμεύε» ὅταν κ τὸν χειμώνα πι 

ἔλλπον ηταν ὃ 190) ἴδιον ὦ ὢ ἔἘπέφυτο Ἐέημον λιπᾶσα πῶς χω ο 
ἀλλοσείως τεῖλέσι » σι) ὀρθαις κἰοσι οἶκκ Φεασοτιχᾶ εἰς Ἐρειόμα πεδειρλών πλ 

ὀξύτομος. ΕΕὶ ὁ τέρλων ὀξέω». Εξεεήναι 3.Ρετ/. Πηρ. Αοτ.τ. αἆχ. ορεας πηοάί ἆ 
γείὈο ἐρέσω, τὸ κκταβάλλω ΡΤΟΛΕΥΠΟ:Ππιρ]εκ εἲ ἐρέπω, γηὰε ο ταῖπα 
φΦηόκαρπος Ίος εϐξ φΣ/ω τῇ καρποφοείᾳ, καρποφορῶν ἀθιωατῶν » παρπὸν ολέμ τω 

νειρο φδύω, ὃς καρπὸς: Φορ ῬΙΟ περὶ, χιόεαπ 19Π. ὃτ ροξς. ἆαῖ. ΡΤΟ κίοσα: Φδεασοσύ- 
γαιση 1οη.δς Ροξτ. ΡζΟ Φιασοσιώαι. ἘΕξ απ τεπι φεασέσιωος ΡΟξΕ. ΡΓΟ Φεσσοτκο».Ῥοξτα 
ψοςᾶζ δεασοσαύας κίονας οί» οπή, 

Ραἱαξίοιξόν Ρίο ὦ Ἠος ε{ϊ {φοΥ. 

παρώφέασιε, 

Ἐχ]ή ταάΐσπα Ἠαῖας απᾶ- 
σηο ἀοἰοείβεῦπι ταίπας Γπξ- 
σἷε , δεπηεάῖςο ἃ απο επσεῖΏς 
ορυς Ἠαδεε. Τα απτεπῃ πηεάί- 

εἰς ες πιεάεπάϊ ορροσεηηίτὰ- 
εἲς ρεσί(ππιᾶς.Ο πατε οὑπιατ- 
τε]µας τε ἀεεοταῆε Αροΐο, 

Ρὰτ εβγετα απὶ (οἷας Επῖςα- 
στο {αὈπεπίτε Ροιες,δερίσαξ 
μῖς τες ππαπαπι χάπιοῖεας, 

{άφπε αἆ εἰσαισίεσπιρετάασας, 
{εἴ]ϊεει Ώεπιορλιαταπα {πρατήᾶ 
τεποςεςΕαείῖε εαπῖάεπα εξ ε- 
τἾαπα ἴπιδεςηἡΠοτίρας εἴπίδας 
εἰαίτατετη Ρεττασρατε, Πςυϊ ν- 
(ιπεπῖς ἠῆς απ εὔαπιτεπιρ. 
εοπευβεταπε,δς απος εσρα] - 

ᾷί. 5εά τατβραϊῖαπι εἰπιταῖεπι 

ρηίσπα τταπαυ]ταά τεβ- 

Ίμετε », εἴῖαπι Ρταροτεπάρις 

ρηπαϊρίους εἲ ἀῑβαεῖ]ε πάς 

ΡταἀεπΒαση πρεμαξάο τεραῖ ἆμιτη οηήε. - 

τ]λος Όευς.Τ 151 απτεπι ατεεβ]αε Ώειις σταὔδεατατ Ώαης γίττστεπα, αἰσύτασ Γι 
σσεῖασαι δε 

ἔωὴ Φὶ Ἰατὴρ ὀπικεμροτα- 
πος 

Παίαν τέ σοὶ τιμᾷ φάος. 
163 µαλακαὸ λάμα «εήσ- 
Εάλλωτα ζώμαν ἕλκεις ἀμφί- 

πολέν. 

ῥάθλου μᾶρ ὸ πολι σὲ- 

σα αὶ φανεετέεριε" ἀλλ ὁπ 

χά- 
ἕαι αὖδες ἔοσαι» δυάσολὲς 

δὴ ύεται εξαπύναι, 
εἰ μὲ Θες ἁγεμόνωο κυ- 

Εερ- 
γαιτὴο Ῥόηπαι. σγ Ὁ τή- 
των Ἐξυφανογται χάειτες. 
σλαδι τας ἐνδμάμογος ἀμφὶ - 

Κυρά- 

γα, Φέαλν απουεὼν ἀπεσα». 

αυξ ετεζία {αητίη ρπορῖς αΠοιάας 

μετάφρασῖς. 

Τα γεγὸ ες ηθΙΙ{Η5 

«οΡΡΟΥΕΗΠΗΡΗΡΗΣ» Ῥρμή- 

σμε εΙΔΙ ἠοπογάς ίσα. 

ΟΡΟΥΕΕΣ 1βίτατ ηο[[ϱΗ: 

απιαρίη αάπίομεηζε 

ος γΐπεκ ἐγᾶ Τε» 

Γαοῖῖε εφΙάεηι δεῖ 

«πμέεΥε εεἰαῖ 111 

ο]ιογίθης, [εά ἵπ {εάε 

Τ42/10 εοἰἴοεαγε » ἀᾖ- 

ες (πὲ . εβ γερεπέὸν 

αἱ θε Ρτπαβίζων 

σαῥεγπάσοΥ [μετ Τὲ- 

δ νεγὸ Δαγάπη ΤΕΥΗΤΜ 

οὔξοκαπσΗν σασί: [ε- 

είπε [αεεή ενσα Ο}7 

Τεποη πρεπᾶετε βΗ- 

Ππριεπήδη, 434 τε[αγεῖτα Ροβῖςεαρτατη ὰ τεραδ.επα ἀειίπιεπταπι, ν]άεἨεες εχα]ες 
ρατσ]α 

τεάἀεπάο.Ώ πατε (α4ᾳπος οπιπεπῃ απ Ίσα ιά εὔτατη ὃς Πα άτοπι ετσα ΕοεΠεεπι Όστεπεα πῦπς 

ἠπιρεπάστοιαμᾶ (ποσαπι οἰσίαση αδ{εατ
ίαπι ἀεβάετῖο εεπετατ. 

ο ος Ν 

: ασ σι οΤήβ» Τα αἱἱοσοιία «αερία Ρειίειείαξ, 
; 

δε Ὁ επιορΒίῇ εκάάμπα, παος- 
εδυπι 
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Ῥαπι αρρεί]ας, Ατεεβίαμπι Ῥεπες αμεση 1ή5 οχας ΏειπορΒίἑαπα τομοςαΏᾶϊ 1 

ραταπιπιεάΙευσ, {άαις ἐπιιαιεύτατο,αμὶ ρτοδὲ ποῖς πιοάεπά ορβοσειπί- 

τατεῖα: ας ῥτοϊηάε αυεπι ἀεεεᾶτ Ώεπιορβ]απα τεάάετε ραττῖα. ἵπτος πλε- 

ἁῑσῖ γίττμτες Ρταεῖριᾶς Ώᾶς εεπ{επάα εἴε νε {αι ὀπικειρότατος, ωτε]άραι αΦ 

τεππροτε αἀπιομεπάα Επι τεππεάτα, Άαπι καιεὲς ὀξιὸ οε(άβοβγκεερς. τες Η4Ρ- 

Ροσταῖετ.Αρβος.Παμίάςπι «οερω5 ποβτιηπη ἃ [πο {ξαεα {Η01τὸ πταξατασρταίετ- 

εἶπι ἵη ασιτῖς πιοτδίς,αποσησα εἶπα οεῖες Πε πιοτής,πιοπαεησαπεα οΕἰαπιείσ πες” 

ἀεπάϊ οεςᾶβο,εαρεήαιο ἀῑβιοιί5,αα εἱαρία, Πε γε] αἆ πποτεεπ» νε! {αίεεπι αἆ 

ἀεεετῖας Ιπεμπατιο. ο εαεα 

Τακή τέ σι. Ἠος εβ» Ὢ ὃ Ααόλλων σοὶ πιµάσας πίιὼ ζωϊω, εἲς «το «ωύαμιν 

παρέχεται. Τη Πής ε]έσαπ εξ ἀῑδί εοπβτπιαεῖο, ΔΡοΐῖο ηδι Σαεά]είπαπα ἱπάμ]ατ, 

ετδο πιεάῖοις εερειϊάοΏει. Ῥτοῖπ ἆς φεισίκά σε σεθε οπιφέέριτα τίω χετες 5ε- 

ραπευήν τί) οἳ ἕλκευς ᾖὥση. Ἠος εξ οροστεε ἔ5 εἰεπιεηεία νά ποτε Ῥοποσααὰ 

ππεάϊῖςοσασα, αι ψ]ςετίΌις ἤπια φάρμακα. α{ρειρυΏῖ » Ἱέπέίαυς πἹαηυς αάἆπιο-- 

Ἠσπε, δίς ἀεσεητεπι Ῥτίπαίρες εἰεπιεπίβπῃ 2 Πυῖς Όστεῃες τεσὶ «Οἱη- 

πισβάατ, µαλακα) Ὠοτ]εὸ Ρίο μαλακίω. ἃτ ῥόμω Ὀοτίοὲ Ρτο ῥώμίω ος - 

ε8 ζεμω Άγαπποη. Ῥώμω επίπα Ἡτ ὰ τορέω » εδ. Της. τοβσω» δε Ίγπεορς 

ζώσω, Μειαροσίευπα εβ ἀμφιπολῦ, ἁμότιπα αὖ ἠς αμἲ εἴτεμπα γεγίαπσυς αά 

παϊηϊβτοπά πι. 
ο το εν δ ν « τν ντ. οσα ΄ ο} 

ο: ῥάφον όν ο. ος εβ., τὸ μᾶρ Ἰκὸ διασέσαε πολώ κάν τοις αἀδεγεσέρρις ῥᾳσιον 

αθη. ἀλλὰ «Ὡασειδεσω πόλη οπὶ χώθας χαταςῆσαι ὀυρορές "δη » ἐα) μὴ Θεὸς ἡγῆται 

εσοῦς ολωασεύκση ο εἶς τὸ ἄωτὸ πειρωρδῥοις ἀγαγεν αατόκήμα. Ἠ]ε τὸ ὺ ὁ» ποῦ 

εχροπο Ρετ ο: [εὰ Ρετ ἐΗΙάΕΠ.. Οιία Ἆας 6ποπιε πο γἰάσευτ πήί ρτᾶ- 

εεάσηεμπα απολογία: 1δὰ πουπτα ἀτρυπιΕΩΕΗΙΗ 2 απο ΥΗΡΗΣ Ῥιϊπάατις αἆ 

οκοταπόηπι Ατοζαμσι, νε οοπιροπαξ οἰιήτᾶίσπι αποάρπιπιοάο αάλας εἩτ- 

Θαταπα ο εἴπίπαι » Ριαεϊρυὲ νετὸ ΏεππορβὴἩ αὐίεπῖα. Απηημες ορίει- 

ἠαπόα {η Εῇ5, αδά {αςῖ]ε αιίάεπα ϱῇ να! πες ΗΠοηίδς γεΌεπι εδατε , {εά 

ἁπεΙίε νεῖ ρότεαΏ δις ρΗπαρίρας εωεναταπι «ΟπΠροΠετε » ΠΙΠὰ Ώεο οόμ- 

«πἹσπτητ, Ωποᾶ Ατοεβ]αο ἵας οεεἈῄοπε ἀῑσίς οσπεπίτε, αμάν ααῖς, τν ὃ τό 

σω) Ξξυφανογτω χαβετες »Ώος εἷξ» σὺ ὃ χαρίζονται οἱ Θεο) τὸ εωώα δι πίὼ φόλεν εἷς τὸ 

αῤχοον ἀπεδοωδαι κατάσηµα. Ὦ1ΕΏΆΠΙ Ἡοτατα ἀεε]αταβοπεπι εΧ ῬαταρΏταβ ρε-- 

τε, Ὑϊάε Άαπς σποπεῃ «εἰταίαπα ὧν ΟΕ, Ἑταίπι. 14 δύσωλα πα κά- 

λό, 
Φανέρτέρριε, 'Ὁοπιβᾶταξ, φαυεύτερος {Πε ὰ Ρροβείπο φαῦεοε Ώος, ρτο εοπιήι: 

Φφαῦλος. ἔσσαι Ῥοξε.ρτο «ΟπΊΠΙ. χαδιδρύσαμέβαιε ΙπΠα, Ἀστ, τ. γειδί ἕω γε] ἔζω 

Πσηϊβςαπτε καθίζω {ει καιδρύω εο]οεο. 
: 

Ὁη ξνρώνογτα, Μεταροσα {απηρῖα ἃ τεκιοσίρη», Ρίο παρασκευάζονται » χᾶ- 

ππιωράττουτοι ο Ὑήνούται» ὀμτελοιώτών τλάδιν Ώουσὲ ρτο τλῇβ ἵπωρες. Δος. 2: 

Επλίῳ γειὈιτλήμν, 

880 
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παράφερσν. . Φοφὴ {. κὠλ. (5. μεπέρρασς, 

Ῥοιτὸ δε Ίος Ἡοπιοή ὦ- τῶν ο Ομύρε αὶ τόδε σω-. Ἐκ Ἠοπιργὶκῷ 61. 
ππι ρετρεπάεης ἵω Ρτεςῖο : 

το- ιο] ώστοο Ὃ ο - ο Ρος ἀά ζωη μη 

: οἶαιπι οπηΏῖ τοὶ ππαχίπι πω Ὦο- ΕΠ σσ ΕγγελοΥ ἐσ- βΡετρεπάεγὸ 1η ΒΟΊΟΥΕ 3 

Ώοἵσπι αβεστο , υηάε εαηία σε τσ νης, Λαΐε. ΝΗΠΕΗΗΗ ῥο- | 

απαπα, αρῖε πιασυαπι Ροπάης τμ μείσῳ ΦεόγμαΏ πωώ- ΤΝ ἄῑκ Άοποτεπα | 
Άαδεαι, Αάάο Μυία Παάΐαπι τ φέρευ. η ΧΙΠΗΙΠΑΥΕΙ ο] α]-- 
1 πηίπε αποά - » ος : 

τεχεπάο. ζ37: ᾳ ἄνέεται } μοῖσα ὃ ἀγγελί- 1776. ΑΗζέΣΗΥ εἔιαπη. 
ἈταεεερΏῖις απσετ, (ΠΠ ᾱ- 4 » 

στις ἆς Όοπα τεπιπεἰαπά.. ,. ος, ς ; Μη{4 Ρετ 1171419 δο-- 

Ὁποά! πδί πέας βεῖά!ε, ορ. ἐπέω ὖρ Κυρ» Μη. Οοςηοµ Ο7γε- | 

Ὀπορίαπι Ῥοπις Πῖς (ατη ΠΒ - γα» ορ  εε[εδεγγίγιά- | 

να ο το το Ἠοσίος αν χαὶ το Κλεενέποτον Ῥμεί ἆοημρ Ἡἑγίαηη ἡ 
τ το ΗΗΗΠΙΤΗ5 ασζε τυ- , ’ / ῃ οκ Ὕ 

ο. αμα. ο μµε)αΕοΥ» Βαττου καν 12] ΤεΙΠΟΡΡΗ, 1ῇε- 

Ραῦ. ατα ποηηπ]]ος εἶπες «- Ἀομοφίλε Ωραπίδῶ). εί 115έΥ βέτο: 14- έι 
.4- Ὠ ω αν π9 Ν νο νά 

χὶ]ῖο πηβ]όχαιος ἀεβάετατ:ἵα Ἀεγος }ὸ ὦ ποιῶ νέο {επό 1 ϱ0ΠΗ9 47 ΕΠΕ: 

Ρτίπίς γετὸ Ώεπιορβίαπι, οὁ Ὀβελῶς αρέσει» Ὁ-  /ΓΕπειΩΗΕΗΗΓΗΡ τε” 
εὐίας πσταταπι πλεσίτα Ροί- πνρ- κ. κο 

εὔητ,νε οί εοποἰαίο τεά- ς ο ρονα ο ο 

ται ήπ. ραιαπι ΠΙ αππαας. σον ἐΧάΤογσαεσε ματ πακαθιομς Ἑινς | 

Έστεπε γείαιε νωήμεσία, ταά- ὀρφαήζει μὲν κα» «Μεήρεησίαπι 4 βήώγα” | 

ΩἩε ἆοπιας ὃ Ῥαϊά {οροῖες, γλάσαρ Φαθγα; ὁπὸςν γθεε {ιά αά1ῶσό, σήη--- 

πουής -απλπι 111 πιεητε {ε εν Ξ . ἂν άίπο 

Ῥαοορ]οκν ας παω ον ομως ο καίνε 
απαπασαπι αταῆς ταῖοπε ἵπτες ἵππεηες εβ εεη[{επάας :Πιεπεῖς (άππεω ταὔορε, νηόε Ἠαυ- 

τἰς (εαΗ]α εοπβ]α,Ίητες γίτος αΠπο[ος, Ρέτηπε των]ταπι εχρεπιεμΏαπι {Αρίεπτῖα ἀπέχος. Ἐδ- 

αὕτεπι εἴὲ {οτπιοβῖςπιοάεβία,νε Ππσυα πι[ᾳπατη αβυτατητ αἆ πια]εάίεςρασημιες Πδί λαο. 

εἰεέχας ε[πεαπεταίς οδιτεᾶῖεε. Ασηΐτα γετὸ εαἶρα,απδά πποῖα {η τε {κά ίομί ἀπτοτβαες, 

{ιο ρεεῖσα]ο Ιαἰμείοίωσα οὐἷῆς ἀῑάιοῖε, ος 
Ὀ 

οπών οἳ.Ῥτιανλπιή{είε Ιηβαμαμ]εὰ Ιαμάερεσίοπς, Ατοοβϊαϊ. ας {εοιπάὸ ἃ {πα: 
Ῥεσίοπα Ῥοπιπι πυαείαι αβετεπεῖς «οπΠἀςτατίοπε.ᾳ-ἀ. ὢ. τὸ δν” ον Ομήρου ἓ- 
πῶγ σάυ!εις Ἡμαροσοταρ εἶστεν ὅτι ἄγαδος ἄγγελος μωίςίω πμίω φέρει σπαστ ράγμαάτ, γει-- 

{ι Ηοπιεσί εκίας [].ο.ν.297. . : 

Ελλλὸν }ὸ τὸ τέτυκπαι ὅτ ἄγγελος αἴσιμο εἰδ). 
ΒομΗ7Η εγάή1 ε[ 1], σε ΠΩΣ ἀἱεεεηε]α 1. 

μας η περοςίο τεξχὲ θεςοπαιποἆθε Ῥ]πάατας, Ναπι Ῥοπμς πηποῖας ααῖ- 
ορροσιπὲ Ιοαπήτησ, {μα «αυίά ροπάμς ππβρηµπο αβετε: γε ροξτα απ ος” 

ελβοπεπα εοπππεπάαπά! ΏεπιορβίἩ ατεῖρῖε, Ασεοβ]αυπι Ῥτο γίδχοσία ΡΥ: 

ουήζα επεοπαα(ῆςο ετπήπε οτπαπἀο:α μίας ἀεσεῃεῖα πουῖς, α πάπα ΡΙΟ υ{- 
το ρταεἶατο, πι]άζαιε γἱτιπτῖδας {πβρπί αριἀ Ατεεβίαυπι Ἰπεετοςά1Ε, Ηῖς 

πωήθεδαι ωπήτιτ Ῥτο ἀχρύο ». Φεσίλβν-σπιωήναι γἱὰε εκεπηρία 1π Τρσὶ».- 
άν. 
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ατόρσωε. Ἡ εΓ Όσα σορσιόο Ροδείοὲ βμπίεας Ρίο ππµάα. {οπογσ»1η Ῥγεοο ᾖάΐεσ. 

ἐσέγω δρ. Ώος εβ . Επέγω μβὸ καὶ ἡ Κυρίών, καὶ ὁ Ῥάττου ὧκος ὢδοξότατος τίὼ οἩ 

Ἀημοφίλε φρενῶν Φδικαιοσιώίω. Νοτα γοςεπι δλκαίαν εΏξ αεευ{ὰ τεδτο ὠκαίαρετ ρᾶ- 

{αβορεΏ ρτο δίωμΥεΡζο Αδίώ»,Αδίωαία,δε 1ὰ 6εηις αἶνα, ΑΠΌι τος σραπίδες αι 

οευσεῖε. Ῥουτὸ τεϊτίο ἶοεο εταηῇς αἆ εοπππιοπάαείοΏοσα ρετίοπᾶ σεῖ. Ῥεί- 

τηήπασιε «οπιιεπάαε Ώεπιορλή μπα ὰ ἱμ ία ἆπαπα ρτοῦαε εεβήπιοπίο ὁο- 

των» Βατεῖ, ρτοἰπάε είπα αἳ «ο ἁςίεεπάεητίς Ατεβιαϊ, ὃε εο(πιοΏίο ρυὈ[ίςα 

: εἰμίεαεῖς, νε 491 βάεπι Ελεῖατ. : - 

κάνος 3ὸ. Φεευπὰα Ώεπιορβ/Ἡ Ίαιις ὰ ρτιιάσπεία {επί αμ Ροΐΐερας αταις 1η- 

πεπή, α. ἆ. ὀμεῖνος ὃν μδὸ σαισὶ τί ἡλικίαν γεώτεβός ὅεη. ὃν ὃ ρεεΏ, ορεσβύτεξος τὸ φεῦ- 

ψημα» ὥασες αἲ ἐχατουπαςτε τῷ λεόνφ ἀπιτνών. νε] 
ὢν τῇ νεότητ τω φεύτεµός δν, ὥασος 

εἰ ἑκατουταέτης αἰὴο ἰῶ. Ῥοττὸ Ππωρσορσιὸ αἰςϊεήτ ἑχάτονταέτηρσο πολυέτης: Πευεί ὃς 

παμής ἑκατόζυρρε Ῥτο πολύζυρρ». Ὄαπι ἀε[ιτας ιτ 4Ώπος οεπεπι πατμς. Ῥοξτᾶ 

9µτοπι Επιρ]ϊεῖτες ἵπΏμετο Υη]ε Ώεπιορ]ή]απι «τατο απ]άεπι ε[ε {μπεπετης 

τωσητς γοτὸ ἔρπεπι. ἐγκώρσαι» Ίαπα οσεμσεῖξ ΓΙ νήης ΗὈτί οὖα, 

ὀεφανίζη. Τετεῖα ἴαις ἃ πιοάςβῖα {ετπιοπίς» αὖα {πω {ρίο ἴδητα ε{ὲ νι πυ]ῇ 

Ρτοσία» παα]εάῖσας. ᾳ- ἆ, ἀποσερεῖ λαμαρα) αὐπὸ φωνίω χῳκολογίας. Ὑεὶ εὔτα 958]. 

πῆς ἐλευδερίου φωνὸς πίω καν κφὶ λοίδοξϱ» γλῶοσω χὠείζει. Υπο ΥοιῬο ὕχιρα κακολογεῖ» 

1άεο 3εἱιο]. ὀρραμίζει εχροπῖς ἐρρμοῖ, ἀπολωείζε δὲ Αεπαίμης Ῥοτευς ςερεῖ  αυία 

εταπίατυπα «8 εὓ ἠ5ίπ αμος οσρίτᾶς νε] ρατεπΙσα,Υε! Πρετοτυπι,νε] οἱἱοτηπα 

σαδϊε. χακί) γλὠρσαν Ἰπτε]]1σο κακολογίαν πιοϊοπγπήςὲ, Αγρα]ίαρε θΗζεπα οἴξ τα 

Φαθναν ὅτα καλής γλώοβις ὀρφαφίζεε. ες : 

ῥαςγ-αζ. Ὦοτ.ΡτΟ φαεν,ής σαωγὸς απτεια Ροξτ.δε Άτριμα ἁιαἰεάχο {οσπι
αξ: ὰ φαζ- 

γω αοὰ Ῥοξτα ΕΑ51η: φαει. νηάς ποπιςη Ροξε. φαενὸς ὃς Ατοίηα ἀῑαίεστο ποὰ- 

Ε9ίΟ11Ώ ν.θαωγόετνῖ αἲεὶ ἀῑομηῖ αἲν, Φερὸς Φωγὸς, ὃτ 1ὰ σεπς οἱ13. 

ο, ἔμανε 3 Όπαστα ἴαυ5 ὰ εαπᾶοσε δὲ βποοείταϊο, αμᾶ Εας ἵπ Π]ο εβ ντ Ποπῶπες 

ζοπειπις]ἰοῖος οάΐο,Όοπος νεσὸ Ῥεπεμο]εσεία Ρτοίδαμαξατ, Ὠἱείσας ααῑξ Ώος 

ἀῑάϊσΙάε, αιία αυ μπι /εάϊειοπ],αριά Ογτεπᾶος εὔπιοῖα ἰπ
τεγβής,ςοπεμπαε[τοῖῖς 

Εωμήε Νης απεεπα ασηῖτα ουἷρᾶ ἀῑάτοῖς πιαίος οὐμξε,δοιιος ἀῑισετερί
τα ντ Π]ο-- 

ἔτι οοπηπιετοῖαπα ἵπ ροίεεσυτα Ευσετς,Ἀοσιπι εοπ/[οσεῖο νεὶ 
σοπἠεωεείε, 

παράφεασι» ἀὐπορ. κώλ.ίδ. μετάρρασι»ο 

ατ εοπῖτὰ ἀπῄρετε Ῥομοσί- 6 ξείζων αὐτία τοῖς γα. 108 οὐηγεπάεηςε. ΕΧ 
484 ντ ἥ]ος ἵω ροξεσαπι βασία, θοἷς αάκονῇὸ επι ῥοπίν νε- 

« 
Μὶς Ώοα αἀπεσίετατ,{εά {ε αᾱ- ον 7 το 

ε9 µακυνων Τελος ὀδεγ. ὁ 
ον) ἁππσατ, 1πίαρες τληία Υαῑεῖ απο θες αμ ριας ο; εδ 

οἱαετίτατε , ὃς ἀϊασεαία, υεῖα σας ἐπ βετάμοεπά» γεύης νέ- 

τεδας σετεπώς νΏῖ πιατητὸ καιρός οοὺς αὐδρώπω βεεχὺ { αά ενΙΣΗΡΟ. ΝΑΠΗ οὐ 

ξ.89 ορΏς οξς, πυἶἼατη Ρζοςσᾶ- μέβον ἔχει. ραῇο αρµά ῥοπείηες ὄτε- 

ΒΙπαίοπςπα βἀπιίτιας. Ἐτεπίσι οὐ τσ. ὄγνωκε' δε ράπων θέ «4έ βαΗμηε Λαύεςτῥεµε- 

ἀθτε[{σίεἔτουτς «αρ Ἡ]ατασα εί- : ήν πομίτ Ον απ ιοτα 

{ς (εἆ ϱδᾶ εαίαασι οεεαΏο- ασ ν . ῃ : 

"ση, πα ἵᾳ τεωροής ρσΏ- εσας ἐπαδο φωτ ον ἔμρη ο πο. 2. 
3 Ξ ες - ο ορ [9] 11. 
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Δοροβτα εξ αερτοϊπάερτῶ- ο τ' α)ιαρότατου, Απαΐν. Αἷωης αβεεη. 

ϱερς ὄσπιοππεπίαηςα. Οπὸ Πατ κ ρα ο ο 

γε Ώος απεπιαἁπιοάσπι {ετ- αρ ο εδε βος τηο/ε(ΠηΙνγες 
3 Δ κ... / νπ 

0 ος 

Όας ἔασαχ εαίη περ]ίσαε, [κά ος σα νόκὰ ποσα, σος ργαρίαγα εὐσηο[ζεηΣ, 

:εαπα παπι απιυ]ας{εφπαχ α- ἔῶ κέιγος Άτλας ἔρανῳ- εοσί πε ο ος 

τες, δὲ οῬίατα( ρτομοπάαε, «Φξβασαλαμι γω γε παρ». ῥρεάρη ῥαύρε, ΕΗΙΗΗΟ- 
ἶ 9 -- 2/ Γ : 

«ετεσυτα» σε Ρἰετίας οππ ίσον ας ἄπο γὰρ ν ἄπο τεκτεά- 70 1Ρ/ε ΑΕἱάΣ 12η είθ 
(επάσης α1δ1ἱ πιο] είης εῇ τῖ- : : : νωγ. : 
το υίττπῖο Ριαάϊτο, αι τες ο» ο ἑρκ ο νο 
Ρυαείατας ποπίς, αμὰπι εορἰ ὃν λόστ 50. αρθησορ το ΡΥΘΕΗΣΑ Σεὔηχε,ό Ρτο- 
Ραιτία εκυ]ατς , εἰήίαπεεοπι- Τιπθα; 0 χερφ ο 3 Ροβεβισπίδις (10. 

- -- - . ΔΝ ΄ 3’ - - - 

πιοάϊς «Άτετς. ΑΕ παλ ἀῑσες μέταβολαι, λήζαμτος ὅ- 45 Γοἶμής 18ρΙέεΥ ἴη- 

Ῥεπιορβί]απι ορίατε ἔτηβτα ερυν {ποΥ{4ἱ6 ΤΙΣ. 44 
αποά ὰτε ποαΡοῄτε οὐήίπστε, 
πο. αἶτες ας εαξες 1]]ε Ἆτ- 
]ᾳὰ Ὠής,γτ Ἆος οπετε Ίεπετας , πες απιρίίας αὖβτ ὰ ραισία, εαΠίῳ Ροβεβιοπίδας. Ατ 
:εσο τείροπἀεης, εχεπηρἰο Τοπίς εἰεπιεπιία τε αάπιοπεῦο. πιπιοστα[ς ηίς Ῥευς,ἆε Τὴταπῖ- 

Ῥα9,ααῖ 1ρ(απιτεσπο ρε][ετε εοπατί εΓαηΐ, Ρᾳ:πᾶς Ώοα {ππιρβε,{εὰ. 5 Ρερετεῖε. Ύταπτεπι 
απυπι παπίσαπτὶ οε[απῖς γεΏτας (εοππά 5ο εΗΙεαείοπετη παπε]ετης πληαε αἆ ἵεπαρηας. οῖς 
αααπι σαῖς Ῥτοίρετα Εοσιαπα εχεῖάῖτ 1 ραττία, {οἶσπα πππίατς ἀεῦει ταπεύπι αἁ τεπιρας. 

ὧν ξείζωγ. Ἠος ε[ενθι αδτερίζων τοῖς ἀγασοῖ,.πος ραξχο γἱπεπάμα εΠε πιοπεῖ Εε-- 

Ποάυς Εῖ5 γετρ]ς: ΜηΦὲ κακῶν ἑταβωτ, κωδ) 9λῶν γέχεσηρα. 
Οοπειασῆς ΕΗς πιοβῖθιις ΤΠετβτεςναπεπι Ηο πετ» φΙλοχά»ο ὃχ μισώγασον 1πήτο- 

ἀπεϊτιείία πο απος νἱτεαεῖς ποπιίπε ροξτα Ιαμάαίσας » ἵη ρηπς ΑΕΠΙΗ: δὲ Υγαι 

{πέεη/{ήπαινε εοπ[ζαϊ Ἠ]ης: -Ἐλθίσος 3 Αλκή μάλις ἰῶ, ἠό' Ονση, 

ἐδὲ µακωωγ.Ὁ πίηία Ίαμς αὖ απ]παί αἰαστῖτατε ὃς ἀῄσεπτία ἵπ τεῦης εχε(µεῃ- 

αῑς,ᾳ.ἀ κά αὐαβαλλόμλνος σἩ Ωράγµατος αξυσιγ' ὁ }ὸ καιρὸς οξιε ὢ αὐθρώποις, καὶ αὔτον ἄν” 

σοεἔγγωκερὸ µηΦέποτε παρέρχετὰ ὧν ὁ ραπέτης τε, ἀλλὰ ὧς ἀκόλέδος χαπαλαμβαᾳ.) οηςἩ 

εϐ μακωύων ΡΤΟ μμκωύωγ. δράςαι Ὦ0Γ.ΡΙΟ Φράσηε ροξείςο: Ρτο 41Ο «ΟΛ. φραπέ. 
Έῑε ἄπο σα Φεῷ.(. ἆ.ὃ 6] ὁ ρῶν, ἐκ σεταδεὶε ὁ Έλος. τκτέςη ὥπος ραέ.»ΕΤΠΗ5 αἱ εκ οει!- 

Ἡ9, εοπρεδλήη; ἁοπαάπί αι βίε. Αποδρῶ υ]ὰε {Π Τ.εχῖςίς,ΔράςηκΗε ) 3.Ρετ{ρταῖ.. 

Ρο [.δέἸραφκα, γετΏί Φὶδ ράσιω»Υῖ «ερασμοςὰ Ἐρετί. ας 

: Φαντὶ ο ἔμμῳ.Φοχτα Ίαις αὖ απιοτὲ ραττ]α, α πα εἄσετο πιο]εβΙσταυτα εξ ρια- 

εἶδτο ν/το,αιαῇς εβ Γεπιορβ{1Ης.αὐάγκᾳ ὀμτὸς ἔχειν πόφωΏος ε{ῖ, ὃὶ αὐώγκίω όντος 
παῇἑἐδος ἔχειν πόδα, Ἐξ ἀυτῆς φυγαδευ»δέντα. 

ὃὶ μα), ΕΕ Ώγρορ]οτα αιια Ῥίπάατο οπιπία τεξε]ίετε ροτετας Ασεεβίαις.» επήα. 

ἀεε]αταξιοπεπα Ώαθες 1π ΡαταρηταΏ.θ]ς υτεπαἩςς ρτοία τεάἁας: 1) μίω ἀκεῖος Α- 

σλας δυεκῶς τῷ ἐρανῷ Φεεασαλαίήνὃ παρ ίόος καὶ Ἡ κτημάτων χὠθιδείς, 

λῖσε δε Ζει .ΑπΙΙΥΡοΡΜοτα τείροπἆεης Ασοεβ]αο αἴαπιίτατεπα Δτ]αθεῖς οϱ1]- 

οἰεπεί:ςμ]ης εείαπα ἀεο]ατατίομεια Ρετε εκ ραταρΏταα. Ἠὶς απποταῖ 9εΠο].[ο- 

τοσα ρα:Πα Ηδεταίε σιβαητες υηάχοδιροβα απ. {ρῄππ τεσπο Ρεῖ]ετο εοπατί{πε-- 

σαηξ.Δε ρα λδυ]α ἔεταπε οες! {ος ΠμΠς, Ατοιμισπσιπα μὶς Παῦες αὉ ἐπεπι-- 

Ρ]ο Τουἱ5 {ηπαρειμα»ύ{ αἆ εἰεπιεπίασα εκείεες τεξεπι. : 

53 χερο.Ηος ἵνα ςεἶνο].εχροπή:. ἐν λεόνῳ ὃ ὶ τὸ ἱσίον ἃ γεως ἔωδιόνῖω ἔλει μεταβολλω 

οἳ χεικερηὮ λωφήσωτος αλέμν. γιάς: Γαήσαπα ΡαταρΏταβη» υδὶ ποι «ο ἀσρίᾳ 

εοπιρατατίοπεπι Ἠαης. {ωπηηυς. ναι εκ Ἡπλαπηυς Ροξϊαπι ὰ Εππιᾗι ἁι-- 

φεις Αεουπιεηέωη Λο. οΡοπεῖς τε Ώεπιορβί]ης Ρετρείνο πο] δτο(μξ” 

ων ..ἲ Ε ἃς - 

Σ2ραδο 4 {2ο άς νεΏ ΕΙ εΕβα Μετ» Η{ΑΣΙΟΠΕς Τε 
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᾿ρείμο. Π]αά απτεπι ὦ χεβνο Ἱητευρτειαπαασοαά αλλα 
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4. 

ακέίνφ δωεῖσαι τὰ χεήματα» Ρεμ, αά ΣΕΠΡΙΡ ε’οήετει χεύῳ ἅπε ριαροβΏοπε 

ὠ,εκροπίτας ΡΥ966βΗ {ΕΠ4ΡΟΤΦ. ας 

παράφρασῖᾳ. 

Οααπιοῦσεαι ορεαῖ ἨΑ- 

Έκεπας εχαητ]αῖα επἰἩ] «3: 

Ιαπιίτατε, ἆοπιεβίσος Ίατες 

τεαίζετε Γαηά επι αΠαπαπάο: 

δι ροΏ εταπιωᾶδ,ῖη ΡυὈΗεῖς 

εοπιυής,ααα αρπά «7τε- 

πετ ΡΙΟΡε ἔοπῖεπι Αροί- 

πὶς ασἰτο Γοἶεπε, αβίπισσα 

απιεηί1 Ἰσετία τεετεατε ὃς 

τεξοςἰ]ίατε : αππετῖαπα {α- 

ΡεπΏπιετο εοτάατος ἵηπτεςξ 

εἶπες δὲ {οἆαίες γατεφαϊᾶ 

εἴτίαταπι Ρααπάσ απιπᾶ 

σταπσα1ταῖς ἔτι, πεπαῖ η 

ἁαπιπππι Ἰωξοτεπάο, ὃτ ὰ 

πεπύπς αεεϊριεπἆο. γάπᾶ 

1σίεασ ὰ τε τεεερτας ὃ Αἴ- 
«κ«εβία . Πδί «οτᾶπι παέτατε 

Ροβῖτ αιαίεπι ροξωαπι πε 
 παθεπςὶ, εκ απο ἵαπασαπι 

Ῥετεππῖ εχ ἔοπις ἁπῖπα 

{ρατυτίάης «ατπαῖπι. Όπο- 

ταση Γαἰετεβῖς απ π Ώρες 
ΤΠεῦας,υδί νὶπο,ρτοξαρῖς, 

ἀρίαπε οίρίτῖο εἲῖ εχεο- 

δτας. 

ἔσῳδ. κώλ. ἵγ. 

{σ1ώγ. Δἡ ἔυχετοα ἑλομλαν. 

13σον Φαντλήσας ποτὸ 

οἶκου 1Φευ» ἐπ Απέλ- 

λὠνός τε κραῤα συµπεσίας ἔθὲ- 

σωγ, 

Φυμὸν ὀκοόδαν Φεὺς Ἡ- 

βαν. 

πολλάκις ἔν τε σοφοῖς φειδα- 

λίαν : 

φόρμηγα βακάζων πελέ” 

ταις ήσυχα Θγέλν. ος 

μώτ' ὧν πι πῖμα πορὼρπω” 

θὴς 
οἳ ἄυτος οεὲς ἀπῶν, }) 1ε 

μν- 
φἡσαιθ; ὁπτίαν Αρπέύλα 

εὗρε παγα) ἀμβερσων ἓ- 

πω» 
ρείσρατο Θήβα ἐρωδές. 

μετάφεασ». 

γε]βαΣΙοπ/ή, Ο4- 
οτε ΡεΥΜεἴο(μ Ίο” 
2 (141 εχαηΣ{ήΥ122 
Σ44ε ση 1” 
γε, ΑροΙΜή/ημε ήκζ4 
Ίοπέετι εοπη ία ασ] 
{419 αηὔαπη {γρ ἄ 
ὉμΙᾷασ σα 

᾿ ΡεπΙΗΠένο ὁ' Ίητε [ο] 
Ζ05 εἶπες α[αὐγε[μᾶσηι 
οεῥαγαπ. σεῄαης 
619 4Η1ετο ϱ//αγεῖπες 
οΙ0μάπι ἀ απ 11- 
Ίετεπο» πΗπήπέηπε ρᾳ- 
{ει Φε ἃ είδηρ. 
ΑΦ νιπαιι ποί 
Άάγγάτε Ῥοίας Ατεί-- 
ἶάε θάίεη ΙΠΗΕΠΕΥΙΣ 
{0η2ετ ἀΠμΙΠΟΥΗΗ γεγ- 

βαρα.ΠΗΡεΥ ΤρεῦΗ ῥο/Ριεἱο εχερση». 

Αλλ’ ἔνχέτω, Μουεεας αβεόλις ὰ ἀεβάειίο Ὀοποσαπα απήΠοταπα» ας Πιπε 

ἆοπιας » Ραθᾶσα εοπυ 5 

μετρεϊπδ-εά νε {εεπεεατ {επίης εκ 

ποπ Ώς Ῥϊατο ἆε Τ.ερῖδ. 7. ὁν ὅσε σὸ 

μα «ΣροΏµας, ΟΜΑΡ, 

ἐλορλύαν νᾶσο. Ιπτε]Ηβίε α 

: ἐπ᾽ Απόλλωνος τε. Ἠος εἴξ,) επῃ 

πω Δευ ζ2 ὀκόουξαι Φρὂςφιλοφεεσιυ 

ἆεπειτ ζαΐΠε {αετα, μα μῖᾶσαι αἆ {8εΓΙΠΑ {ρα {ση 

Ρτο κρίώῃ. δζ συµοσίας αεσματ.Ρίητ.εβ ἃ συµπεσα τε 

Γὶ ον 

Δ 

΄ 

Ροξείεμπ «βὲ ΡσΟ 6ΟΠΊΠΙ. συµπόσιογ. 
πολλάχις Ὠ πε Ἠ ος εξ, πολλάκις βακάζων 

ταν» 3) ἑταέερις 8 ἠσυχέα µουσνεγεν. Πε αµοσ µε 443 

«Αήυβςμαιευτη είς οβεπάππς, Μᾶςες αµτεπ) Ρεῖ]τος 0 

᾽οίαπι {οἀαΗεία,ν οσα ὈΗἱ 18. ἀλλὰ Πο νεττο αᾱ- 

Ῥοπο «μαριούγει.Ο ποὰ Ώομ εΑζεῖ εχεπηρ]ο:. 
ωΌ ε ο» ο κ. νο : ς . 

σον ἡμῶν καὶ οὐ ΦΕΡΥΕΥ μαλιρα. 6 εηφεμώγοτΏἱ 

Πεσοτὶσὸ πίὼ ὀλεθρίωτάτίω ὃ αυ νόσων. 
“. ΄ 

πῇ οὸ Απόλλωνος κρἰώη πόλιν συύήδως συμποσιασαὲ » ὃ 

ἰω γιωικίω.( ομιήαῖα πας ρα οσα ΑΡο[ιπί νῖ- 

τεσπα. αβίταὈαατης. κέάνα Ὁ ος: 

ἃο αασυ]. αιοά γοεαδυΊοπα 

Ῥπιπομλδίω χιδάραν ϱὐ σοφοῖς πολῖ- 

4 Ἰαμάεπι Ώεπιορα 1: {λεΐπς, απία 
- 

πι 1ῃ ρτεείο πλρεῦλης»-- 

ο Ἡ. 



ον ΥΠ ΕΝΙΌΑΑΙ 
μήσ' ὥῆος εξε,μώτέ τει ΚΙ2Υ ὠθισριφάωλος, καὶ ἀυτὸς ὶ ἀθλαβίς ὧν σολοιπὸν αρὸὶ 

τὲν ολ. Ωαομς γετρίςροξτα βάθη ἀάξ {εμαπὰς {Ώ Ροίΐεζωπα ραςῖς 1πίες 
οἶμε». “σθικὸ 
κά κε.Ηος εβ)) Φὺ έχω αὖ σοι ὢ Αρχεσίλα ὁφοίαν εὖςε σιγα Φείων ἐπῶν. ος συμπέ- 

ράσµα «οποϊρίεη! ρεί γοτµπι,Όρταί επίπι Ροξτα νε Ώ επιορβ{]ης τοεερεας . ᾱ» 

ετἰαπα,Ατοεβίαο Παττος αυὰπα {αεμπάα {πε Ῥιπάαεί γεῃα, ανα 

φεόσρατον.Ἠος εβατίως ὀπιφημέσας ταῖς Θήέαις. Ἐκ Βὶ εοπβαε Ὦ επιορβ!]απ» 
ΤΕεδ{5 Ποίρίεαεωπα εἴε:αρπ{απιεῃ Βοίρί(ο εαοερευπι ὰ Ῥιωάατο πεσεβπα -- 

«ξειτας, Νδαπι {αςί]ὸ ροταίε,εµτη ΥΙεπάο ταΏτἠτη,εοςηοίζετε 43 αμα: Ἀὲο ἀϊῑευι-- 
{με 

Τρ ΑΥΤΩ ΑΡΚΕΣΙΛΑΟ ΒΙΡΕΜ ΑΕΚΟΕΣΙΙΑΟς 

αῤματ. «επτά νιδχοσίαπα 

αἀερῖο. 

Ε ΤΔΟ:Σ Ε, ο ΕΕ 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΝΥΝΜ. 

σε )/οπίώπι Ὁ ἆσ [ωῥεγίογε ῥαμε«4γεεβίσμρο ωμάαμή, 

ο. [οηφΗ/Η ΠάΥγάΠΙΟΠΕΤΣ ΤΕΤΗΊΗ αὐ Ια[οπε σεβαγκην ἆἷ- 

στε[ίαε εἰ, πες 171 «ΐγεε[ίαο ΕΏεοΡΩΙΗΡΑ /εγίδετε, φκάπα εἰ 

Γεπποββέ{νηη {/ΡΙΙζωίοπε εοπεἰ[άγε ἱπιεπά - {άρο 4 έεγα 

Οσα [Εηἱέε: 65 «Ἀγοε[ίαμ ημπε ελ ῥγο[ε[ο Ιαμάαε, ἅ 

ἀἰμὴεή ιά ϱὐηβόβΡο οὐμή[ὲ εμπομίγη, ὁ λέδογία , ὢ (αγγβοίο 

αΜτίσα αὖ ορέ 4 μπαιὰ Ἰλαἱογίῤης 5’ εἰστῷ εογΗ/2 [40ἱΠοΥΙ: 

ὀήοαδ αἰάτε,αὖ ἐπάΗΜΗΟΛΕ, 6) υῆα ᾖόμει 

τς παράφρασε.. θροφὴ -α. κώλ. δ. μετάφεβσις. 

Φήπίάα σπα παηἶτος Απο Οϱ σλᾶσος ἐνρυβονὰς ΡΜ αμ... 
κα 



ΡΥΤτΕ ΘΕΦΟΕΣΕ Ἡ. 353 
εοπεἴῆαηε,δε τε] αῇῇςεἷας ὅπου πε ἀρετᾷ κερα-. οτάαπε Φα Πημὸ νή- 

ια ὃς σος τς μένουν χφδορᾷ βευτήσιου τν τε ΣεπόρρΓά ές ρωτά 

σης, πισἶταπι Ρο[σητ απᾶ ἥ κα” ο ο, 

εας τιαάεπτς ζοσταπα,Ἀοπιο ον ια, κε. -- νο Γογέηά 

απίρίαπι υίπτατο ρταάἶτας ποτµωυ. παρφεογτος ἆμγ. ἀλλ Στα εησε ρα Ρτούµ- 

4εεερεήτ,ᾶε {εεπαάππι υὶσ- γη Ω65απα Ίππς οπές 

εατῖς τεσπ]απι αἀσηαπατεα- πολύφιλον ἔπέταρ, Ἰημίγος αμίεος «οπεὶ-- 

πετίς, Τη απτεσι ο Ῥεατε ἃ Φεόμει Αεκεσίλα. Ἡαητος., ὁ (γλεη ᾱἲ-- 

Ατοεβ]αε,εσίας {οιτεπιῖε- ον, ο ο. ο ο. ᾱ- . 

οἳς ἀιηπα ρτοπἀεωία, 4ο τν ιο 
σν -βθερέε. Αχεεμ- 

Ἠῑτίας Πα αποᾶϊ Ρροβῖάες, «νο αχρᾶν βαῦμιδωη ο ἔα---Τϊ Ἡ γεαεεα μη. 

ἔταῦ {ρβς Ιπείγτα υῖτς Ρτῖ- ἄσο,ξωὺ ὀθοξίᾳ ρω. οἰγεὶ εὔῤεαὶ 2 

σα εἰ σἰοτίᾳ πιοτάἠς, αὓ ἄτατε ρεπια, μεταροσεα» εκατ χεν- 

Ἔχ οσο ἵπτες Ξοπάπες Υες- ; ” : : : 

ος. πος αἆ πιολεῖεπι, τοις αρης στ ολα ὰ οαῤο ϱ ϱ74110ΠΡ 

{εἀ αἆ Βάϊα αῆδας σἱο- ὄν δαν ο. κ ΧΡ ΕΕΕΙΟΥ. ον προσε οσριν 8 ες 

τἶαπι «οππρατες ρτοδὲ Υτε- -. ὀµβΡοΥ τε) καπαῶνσ ο { σέ γεβίσΗγ:Φή ὔγ- - 

υ εἰς νεῖατ αἆ Ῥεπεβεεπιίατη, . σει μάκειραν Ἑάσχ.. ος ον ς «δεγημ/” βοβ Μηὐγεε 

ἔπ Ρηπίς γετὸ αἆ αἰεπάος εδ. ο απ ως ΣγΑηζμΙΠεΖεηε αμ. 

εαῦος ἵη σταεῖαπῃ δε ποπο- 
ἕεπι ΟαΔοτίς απῖ απτεο 
«εσττα νε]ωτας, Ὀεί νεβεῖ ο τε λ τρώς ζ τς 

εατε]ασῖς, απά ροῦ Π]αιη 1ηξεί εἶπεφ. τπος (εἁνάοπ]ς εχο ταῖς Ρτοσε]ᾶπι 5 Όεατα. ἁοπική, ΄ 

εις ααας πιάης σταιῖτες τασρατα {ρ]εωάϊόαπι ρᾳςίς παπα αἴσατεσι τεάάϊα!. 

«ο /ζάσ]οπε ΠηΗΙΗΣΣΣ η άοπρμ εέαην ῥράβαηε. 

τῷ ἀιῷ.Εαάεαι Ρετίοπα » εαάέπιαπε εεἰρεβπια «ρήπια Ῥψιίααἶς νὶέεοτίο 

Ίος ερἰπὶεῖο ρταάϊεατης» αἷα {αρετίοί. Ῥτακεόεπείς αάτεαι Οάατεβιαρᾶτ 

ατθμπιεπευπη,α ία 191 ταητήπα. οδίεες Ἠ]πά ατεῖρίςδε Ρ]επίῆς εκροπετε γο]ηῖε 

Ἀοιο ος Ώγπιπο, Γρ αι εΙσιο 

ὁ πλᾶως: Ἐχοτάυπι ἁποῖε ἃ τεξνο ἀάαευαί νίᾶ » απαπᾶο εοπίαβέχαπι Μα- 

Ῥεμε νἰτεπέσ, Ἱπβπησε απεεαι {Ε, Ατοεβίαπη Ιαμάαπᾶο αιδὰ /έπαρεςτεξεὲ 

ψίας Πέ ἀῑϊτης, δε {εεππά μπα γἱτουᾶς τερύ]απα εας τταζϊδπε!ς σπιν Ώαεε εξ εἴης 

{επεεπεῖαν ὁ αλᾶτος 6 Ἰομβότατος,ὅτορ τς ανθεώπων σόχιε παρα διδούἔηε, ἂν ὁπαφὸ σολ-- 

λοιὸ οἷλοις ποικωῶτα τῇ ὁρετῇ καδαεᾶ κεκραρδὀοΥ 6λωικ].συ ὃ ἃ ὁκθεξ μαῖραν ἔχων Αθεσί - 

λαεισοι τον σλΈτου ἀπ ἀρχὶς αἳ βέου µετέρχιᾶι εἰς ῥαδυμίω, ὃν εἰς τὰ ὀνξάζειν Φωωύμόνα 

φεώμδρος. ώ ατα « 3 πετ οςί ; : έσιο 

ἐωρυδενὴς.Ὦ 1μἱεῖας πωα]εωπα Ροβυπέ {4 εὔσα υἱτευῖο Πε οπἱυπέτα Ἑτεπίπανε 

ἁοσεε(αἱΠπιασλας Ἡσπιπο 1η Ίομεπι, Οὔτ ἀροὶ ἅτορ ὄλβος ἀπίθάται αὔδρας ἀέξείν»- - 

Θὐτ᾽ ὀρετὴ ἀθένο».ὃς ΦαΡΡΏΟ Ο σλᾶτος αὖευ ἀρετᾶρἒι ἀσλ σάροχοε. Ἐτ εεττὲ 8πε 

τίτεηεε,σλΏτος χαχίας μᾶλλον ἡ- κφλοκαγκδίας Ότι ὑσγρέτης. Ἠὶς Παρρ]ε 0.) 

πότμος Ῥτο πυχι. Ῥεπες {οτευπαπι επί Ῥυίαταπε εΠε ορε» Νεπηρε ασ» 

πααίε Οι. ' φποάρκηρηε δες [ογηηα ο Ταρόσακε τ 14: ὁ' εβ ϱΙὸ- 

«πὶ-αποάὺ) Ογω[ίς εἴαχ. Αιόάγηεαροπο Φοικρ Οἶπι ερίπη Πᾶς αβατητ που ο 

απιρµΠοσαάἲς » {εά ἵω γίηπο τεποςααάϊς ἁῑαϊτί]ς τὸ ἀγάγεν ΏοὮ βεπίβκαι αἲ- -- 

ἐμψ, αµσετε» Ἱεὰ ροεἠς οκΣγΑΡεγε» ῥγοάμεχο; αμθά {εζυηε απί εας ἀήρεπίαης, . 

ὃς αἁπαπιχταπε. 

ἑπίτω, Αεςμίαξ,Ὦοἵ.ρτο ἐπετίωλὰ ββρυ], τεζχο ἔσιτε Ροξτ, Ρίο ὀπιφὸςνόχο”-- 



λέδος, σύ, αβροία. Ὀλαϊίας θπεεπα ἐπεπίω πολύφιλον γοσαί οὗ εΏβεάη. Νααι παΠ]- 
εος εοΏείμαπε απηϊςοδαἀάήπεαμε εοςγε]ηεῖ εσπαήζες ὃς αῇΠες]ᾳς οραἱεηξίς Πο» 
ἄβίρης,γπάε ΟυΙά, : 

δ «Ώσπες ες [α]ιχ ΠΗμίρος πεγαδη αἸηίρος, 
Τρπαροτα [ [μεν παδί]α » [οἱ εν». ᾿ 

σεὶ εοπήτοπι πλμ]έοσυπα αππήζοσισι ἀῑείε, ααδά ερεπῖς Ἱππρετείαατης ορες. 
«Θέόμοιρι Ατοζβίαις αῑς εις νλομριερς :Ἠοςεβ, ὂν Θες μοῖραν ἔλων, ας Ρτοία- 

ὁς ὄλβιος» σα [07267 απερει» ο ἁμῤηιρτορτετεάοιε εβ ὀέασι. Ἠσς νος 
οεευεεῖε εεἰσία Τβηπα.Ο4.δ.Λάπισπει ευτη ἁπϊεῖας Παῦεσς ἀπάπίκης, Νπεετηπα 
φεσιάτετετηή Γερέτεπιιις εόμορε, 

σύ ποινν.ΑρρΗςαε/{επτεπεῖαπι ἈτοεΠ]αουδέ ἀῑεῖς ευπι ἁῑαϊείας Ἡάδετε επι 
γίτεήεο εοὐήηπόχας ἡΐίαιιε τεθεὲ ΥΕ. ἄκραν ὮοἨ, ΡΕΟ ἔχρων » ὃς εβ απαβῖτο- 
δδε {η Πΐς Ῥίο ἀπὸ ἄκρων βα»µδων. ΜειαρλοΏςὸ ἀῑκίε βαθμίδες αἴβγος, {1πη- 

ΡΕ πιεεαρποτα ὰ σιλάϊδυς {ςα]ατιπι, Ύαπι αξας Βοπιπίς νε]μΒ ρε ρταάις 
σσ] άαπι ῥεοστεάιτᾶτ ο ἄκεσε βαδώφας» Ππτε]]ρε -τὼ αρχὲὸ ὃξ βίου» 1ρίαπα 
ῥυειϊεϊαπιαὐα νῖτα Ποπηϊπής αἴεεταπα εχιτεπαυσα «{ξ. οπή] Πραιβσατίόπε ἄκρας 

τόμος Ἡν Ἀϊσςε δορλοε[ῖς, βηα ποᾶερ]ος εἴε,ργύπα β472ε Ποόξ5  Υἳ ΡΗΤΗ 

Ἴλαηε ἀϊεετς εὔ{πευίπιη», οἷς δε ἀκρέσεεες αριὰ ΝΙςαπάτπινὰ θεοί. ἀἰσίευς εῇε 

ἀρχὴ ὸ νύκτος. ώμο ἱ 
μεταρίσεα, βοξε.ᾶξ ]οπ.Ρζο µετολαση ὰ µεταῄοσοµα ροξτ. ΡΟ ΟΟΠΗΠΗ, µετάχο- 

ῥαµ, ἄἀεο, εΥ[έΜΟΥ, 1γαῶο. γετΏ τη Ἠοσομαι ὃς Υείοσοµαε ψίάε 1Π Τ.εχὶεῖς δε αριἀ 
Μασπ.Εσπιο(.δς Ένβατἡ, ο... 

{. λθυσαῤµατος, Άος εἴξ, χευσῷ αγματ Φορήμδμοειεβῖ ερ]εἶείοα Οαβοςίς, Τη σταεῖααα 

Ορβοςί ἁῑσῖε Ατςεβ]σι ορίρης γεῖ, αία εαις αἱεπάῖς ορεᾶσω ἆαδας »- ὃς ἵα. 

ομστη]ῇ εετεαμαίηε {είε εχετοεβατ.Εαπε(ής αυτεπα Ώευς ετατ. (αβος, οἱρατάπι- 
αυε Ίππεπερτ. 37ε] εείαπι (αβοσίς πιεπήπίε, ααδἀ 1.3εοπες ποστ] Αποθηιαί 

εηαΐοτες,αιί Τ.4ςεάσπιοης Οαἱήβασι Τππ]απι {εα Τβεταπα, πάς Ογτεπεπ 1η 
εοἰμεσιπε.Ψεἰ αὐία αριά ΟγτεμΞος ομευ» Εής, αριιᾶ θμιος Διοσχέεια «εἱεῦτανί 
{οἱεβαμε ες Βατεί 1π[Ηεμτίοπς. ς 

ἐνδίω ὃς.Ἠος ε{ξ, ὅσις εἰς ὃὶ ὅου μιαχάειον οἶκον μὲ’ λαμπἠσόγος εἰσσέμπει ἐνδίω. 5 

ψευδίς {εάείοπεπα αριά ΟΥτεπᾶος Πε ἁοοετ(άς αμα ἴάπι ἀϊόεααι Οἆα {αρε- 
τοτε) εἄάπαα με οπα εεππρε[βατε,ρᾶσεπη οπα {οτεπίταιε «οπιρατας: ομίη5 αυτο” 

αεπιοδτ ςαυ/απι εβιοίεπτεπα Ροξια {αατς αβεοξεπινααά ΟΎτεπε εοἰεδατως, αμὸά 
επεε]ατὶς Ώεί Πε {ιος εμίεοτες επ. ΝΙΗ ξοτεὲ αἨάας αἆ αδυίαπι Οαβοιῖς ὃς 
Φοἱ[αείς,απ στα ἐπφμὴε Ἡονασ. Οὐ:τ. 1.1, αηηε. Επιυ] αἷδα παυεῖς βε]]α τεζη]- 

ᾗε, ἀεβιῖε [ασῖς αρΊταιι5 Ώμπιος,εοπεϊάμπε Υεπεί, Βιρίήπεαε παρες:δὲ παίπαξ 

{αποά ἄς νοἰμέτε) ΡοΏίο γηάα τοουπαδής. Ὑ πάς Ῥ]ήτατε ης ΠΡ. ἂε Οσαευ]. ἆε- 

ἑοδχη.Οἱ Τωδκαίδω, τοῖς χεαζομδῥων βομδοῦσρέοδ,λόμδμόί τε µαλάοσουτες βήρ ποσο» 
ὠχείας Τε ανέμων ῥιπανᾶι ἐμπλέογτεε ἄυτοὶ ὃ συγκηδιωένογσεςς ὀβ αλωθον ὁπεραινόμλμην ΧΑ’ 

σώζοντες. Τ}πάσγΙάὁ σεπαρεβασε Ιαῶαερ οβεΗ {εκ πεναάμεηση [ιο βασ1Η --- 

αἰώη ροπργαΩρισέᾷηε ΤΕΛΕΟΓΗΗ Άαειο ΗΗ4ςΕΗΣΕς » θμ18 ό - ο -- κε. 
: παμίσεΆ ϱὔ' ΡεΥΙΩΙΣΕΠΕΗΗ {εά Γαἰμέατός βοίεες Γρετμεπίαη{» Υἷὰε Τπεοςήε, 18 

Ῥ]οίευτίς. 9 | πε) 



ῬΥ τη οςδεν.. 
' δια δν, τεδς,τεδντ

τό))ΡΤΟ σου σὴ, 

Ὀδυπιρ.Θάα ἁκίππας τα πας νετὈᾶ, µάκαις 

ασηϊβσαϊ. Ὡπαλάμπειῥὴ) μ8) λαμτοδόνος εἰσσέρεπ
ν» ας πος γετδο Ππρεσίοτε ο ἁἷ- ΄ 

σὺν «οτᾶσι. 1ος] ιά Ὦ οείευσα, γἱὰε απα Ρα
 

αν Ἱέρωνος Σ9ίαν.Ῥοιτὸ καπωβόνεη Βἷς -
 

«Ἕμπι 98 1η ἔσς, ὥπω γῶτον κώταλδυοσο. οἷς {5 Ἠαδεε εοπβεμάίο Βοτιῖα γετοο- 

σμπλνος ϱ6" χελαέΡιοΥ ὄμβρον τεαν 
δι) 

βββαπήμἑ εά αἀῑεδηὲ {ππαες. 

παραφρασῖ». 

Ῥεκεετεα,ότ ρῖεπεῖςεἲ, 

Φροτεπήαπεἂ Θεο αεεερταια 

εσασαω απίπαϊ ταοάείαεῖοπα 

σετῖς, ὃς ἵπα νίτατε οσΏα- 

εἴοτετα τεάάϊς. Ῥτορίετεᾶ 

εὔσπα εὖσι Ίος {40 1Ώ 1πα- 

Ρετῖο τεεὸ γῖσας δζ ταβα» 

εἴαπῃ ςοἶας, άεο ἑαΠειτατε 

αἶτα ροῦσίς. Τη ρἠπις 2Ἡ- 

επι ἀαρεί ποπαίπς ε5{α.- 

ἜἩπιαίτετο αάδά τεχ «5 πιᾶ- 

σπασιήη ντοῖαπι:δς ρεσίες- 

Ἕπασι α.οά πάσπος εἶναι 

απεηΏῖς ἆοτες τεπεταὈ/ἶεπα 

τε εβιεῖαπε., θεαίο εείαπι 

σα «οσπαίοπε 4 μαάαπα 

επι εα εξ εοπἰσπ τας, αδί- 

ασε εἴας εβ εναταξεεσ,εἰέα{- 

«πε ρτοϊπάε {ωάσχ,σταή{- 

ὤππιατα ππαϊείξατεπι ρτᾶ τε 

Ἔετς: αἵτετο αὐγδά εὖπι Ἆος 

Ἔεπιροτεεςκ εεἰετῖ ΡΥτ]Π1ο- 

αππῃ οετιαπήπε φ]οΏατα ε- 

ο υῖς τεροττατῖς,2εεερ ή Ἡ Ἡος εαΓΠάςΗ ΕΠ 

ϱ αλ, ευἶας ρταίες εἲε Αροϊϊο εἰτίλατα τεπιρετᾶης Ἠατπιοπίατα. 

ε. 5 ο. μα 
«ανΏςρ. Κ4λ. ἶθο 

σφὼ οἱ ἐπ κΕλλίον 
. { 

Φέρουτ καὶ ταῦ Ὁτος- 
ὦτον Φιώαρω. οὗ 4) ἐρλόμάνον - 

ο 

οίκα πολιὲ ἔκβος ἀμφυέμε- 
σᾶκ 
Ἂ α 

πο ἴκ) οἱ βασιλειὲ 

ἐωὲ µεγάλαν πολέω 
» ς ν - 

.., συγλμη» 9 [4 

δ ὀρδαλμὸς αλθιεσωτον 

γέραρντεᾷ θώτο µὸ- 

γύμδνου φρεί. μάκα Ὁ 

γαυ «λέθγας ο 
-” 2. Δ 5 ϕ 

εὖχος ἤδη παρ Ώνσια» 

εος 
.. εν ος ἅππος ἐλὼγ,δεδεζαΣ 

, Ξ ον 
ποὺδε «ώμου ἄγτρω 

΄ 

μάχοιραν ἑσίαν ὀνθίαν ἑατάιδὺ ες. Ίτασις ἐν δὲν ΏοἘ 

τέφρας, 

ο πρίοπέει αμεση ἆλ- 
ὅπε ρα ηὴς ΕΥΗΠΕ 
ὁ  Ώεο ἁαεαπελοξεη- 
«Σω. Τε γόὸ ἐηεείεη- 
σε ζαβὁῤμίεα [εοκας. 
:Α4Ρ{Εᾷ1ΣΗΥ ο ΡάΥΣΗΡ 
αμ εκ [ὲ πιασηα- 
340 ΥΤΟΙΗΠΡ δεί σεἡ- 

245 εοησεηίγη Ποπόγα- 
1/ΡΗΠΗΡΥΕΠΗΜΗ 4 
πα αάπηκέμ ΡΥΠΙεή- 
Σια. Έεαμς 4πγεμι ὁ 

πμπεσ{ογίο[ᾳ ηδη ἴσην 
«ερ ὁ Ργερίαά, "ε- 
«πό αήορῃς» αέρη 
εβογεα]ε ὕπης ΄}ή4- 
μη ΤΙΓΟΥΗΗ/ {ἱτατσ- 
ἆνπι 

εοππίαβίσαπι, νὶτίς (αἱτατοσίρας ἱπάεράσι τω «Ἡο - 

«σοφοὶ ᾧὶ ἐπ. (5ποπιε σπα ἁοσεεεβε υῖ αρίεῃεῖς ἁαταπι ὰ Τεό ΡοτεπείιαΏα 

νίτεατε οκοσπασ6:ὃς ἡπημῖε Ατεεβίαυπι τὰ {αςετε, ἴτα 
αυε απεπνρεῖὴς Ιαιάαμήτ ὰ 

ἁηεῆς επζα υπεηεε ςοπἰαπάίς,εαπάσπι εοπιπεπὰατ ἃ {αριεατί ἀῑιήπίτης αεες- 

ρτᾷ Ροἵεπεα νίη δε σε[ίοπε: 

πο Ρ74Σ6Υεά.ΦέβοΥτ!. κΗλλΙοΥ 
΄ 

αὖξ οφετέώ. 
Θεόσδοπγ,πος 6 γὐεσὸ οἩ Θεξ δε 

αιοὰ ἀῑιειάὲ εκρίεαε ραταΡΗΤΒ».ΥΡΙ ἔπ εΧΡο- 

ςε[ο]. εκροπίξ «αλλίονα ποῖτσι οεοσεπικοσμοιῦτες διὰ δ 

μἀνίω.Ῥοττὸ Θεέσδοτοε Ρετ Ρἰεοβρᾶπωπη οὗ σ. 

ἀῑκίεις το Φεόδτος πιεισ] εαμ/α ντ ἆοσεῖ Ευβαθης. 

σὲ οἱ ἔρλόιβνον.Ηος εἰλεσὲ δικώως βασιλέυοντα µεγάκη ἐνδοι 

Ῥμταβς ἔρχεδαι ὦν δίκα Ρτο διχωὼς σορό πει 

εἰποςήεά Ππεαπεπεῖος αριάἀ Ἠεβταοδρυτίς 

ονία πεθιέμε. ΝΝοϊρλιᾶα 

ν {ει ζον. τατίος αρπἁ Οτασο
ς ὃς Ἱ-α- 

ςαστίς Βεοης Ρα[μαι νίάετεεα: 
Ὑπᾶ. 

ει ες 
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»2βοταιι οκεπαρίεπι Ρίου, 1417. 2. ῥοίε ῥᾳίο/εύγο. Ἱ.α αηῤηίσης ἴη γέόΕγμά 1ο ομε. 
τᾷ ἐπ. (ου τιδλίο ΠαξχεὨν5 Ευὶς {εητεπεία. ἆατα πο πάλὶ {αεἱςβιςῖε,Ῥαεο- 

3 πέρα πιαρημπα ε[ῇε Βγρειδατοη»δ: εκαἶεετο Λμ]ις {επυςητῖᾶ πηεπηῦτο.Ρειέπ--- 
ἁμα γοςαρα]ηα1 µάκαρδε {αρρ]επάσπῃ τὸ θιαμσά τείροπάεαι -τὸ ὢ ρτσεεάερεί. 
ςἰςομτεπι ὀςε]ατο {οειν ὃς εκετίοονό ὃ µάκαρ καὶ ὄλβιοεντο ῥότι εἲς βασιλειὲ µε- 
πόλων πέλιων,ὸ ὁ συγΛυὴς τερς φρενὸς ὀφδαλμὸς ἅμ ἀντῆ γέρας αἰδηέσατον ἔχει. τὸ ὃν ὅτι 
χὠ γωὸ τῆς ἐυδόξου Πυβιάδς πίω δύξαν τοῖς ἵππεις λαβὼν,Εδέξω χαὶ αὔτον ὃ κῶμον Ἡ 

αστευῖ αὖδ ρῶγ» ὄγτα Απόλλωνος µουσηγέτου Θεξ πιώγνιο.Η10 γετοῖς οβεπά]ε ἵω ομ]- 
ας ρου μπι Πτα Πε Εα]εῖτας Ία αμΣ' Ατοεβίαυπι αππρ]εθάτας- ς Πεπι- 
ρε ἵπ τεσία ἀἰρηίεαιε » δε γἱέτοτία Ῥγτβίοσιία » µεάλαν φειίτ,ὈοΌτ.ρτο µε- 
όλων. .. 

ἔχει συγγοὴς. αἲ. Φεἶιο[.εχροΠῖ:, ὁ ἴδιός σου ὀφδαλμὸς βλέπει-πέειοσογ τὸ Ίέεος Άβα-- 
σιλείας αἰδ οἴεσιτογ. 5ου βλέπει συ τιώυλνον. Ὑιάεατ αμτεπι απαίευς Ἱεέχος απαπε 
απτὸ Ρο[ιή εκροβείοπεπη.Ομίης ταξίο Πας ε[ε,οπ. επίπα ρµτο Ροξσαπα 1]]α ε2ι-- 
το]οβία γεῖ]ε νεάσπα επἰπι εβ τεσετα εβς, δὲ γἱάετε {ε Ώος ρταπιίο Ποποταςί{- 
ΕπιοΙπβσηεπα{εᾷ ἄίεετε ροῦἡς Ατοζηίσμια ποπ {οἶάπι ῥταἀεπεῖα {πα νεπετᾶ-- 
Ρ1]επιτεάἁἰμνετὰπαεείαπη νηίτα απί ε[εαπἰπή ἀπάεσ,δε {ς εὔΏπνππεητε εοσπαο- 
Ώσπι αμαπάσπι Παδεςμπαίε[ίατεπα οὗ αµαπα Ώτ γεπεταδἡΠδρρτα {εξεττε. Όγηες- 
ἀοε[ίεὲ αυτεπι οευ]ᾷ ΠΟΠ Ρτο τοτο εοτροτε νε 5εμο].{εἆ ρτο νη]ει {ππιος οὐή15- 

ε[ξ ραῖς τα (απειταα,Ίη απα πορείπαίεας απἰπαϊ, εΏαταξτετ. αἰδοιέκατος ΟςΕΙΕΤΙΕ. 

Οἰψπηρ.3.Ρουτὸ εκροπετε γε[πι αὐδοσιτοχγέρσε. Ἐχειοηής νεεβ]ςιαδὀ ἔχει 2εςεὐ)΄ 
ποιῶσαν αν βαΜΕΙΗ ὕαδες σα σημ.’ βονογασμσε γε ή: 

αλεθγα; Ὦοτ.ρ{ο αλεενγᾶς.Δ. ποπαίηε κλεενὸςαποά Πς Α{ριµοταπι δε ιο τεῖεΏ- 

Είπα Ἱησις {οτΏμάτΗτ, πα τατο ϱἴπ γ.ΡΕΟ κλεενὀςροξε.ρτο αλέφος: βευί {αρείίοςς: 

:οἆα αςςῖάἾε {Π φαεγγὸς ΡΓΟ Φαεηός Φέδεζα, Ε{Ξ.Ρετ/.ρτατ.δέδεγµαι.. Ῥοςς αὐέεον {μ-- 

Ὀοιἆ,εβξ-εαπε δεἰοί,σορευτ. 

στο 

ο ο ο... 

παρθφβΗ Πρ. ἔπῳδ. κὀλ. δν ο µετέφρασᾳ. 

ς Όποεασποῖπε {εἷας νε- Απολλώνον ἄδυρμαι τῷ Αβοϊηπες ΓάΕΥΗΗΗΣ 

ο. λρίστο- ἐβνας σὲ 40 ηὸ τε (άσεαε Ο}Υέ- 

εως ανδὰ Ἡ κάό σε. μολιαί κκ, ἂν ἀίων ενα ἡνᾶ 
3 - Ἅ δι οσο -». « Ξ ασ 

γἰάε]]εει 8ὲ απιαδε[οίαπι.. Ὕλύκου ἀμφὶ καπον- γΕΛΕΥΜ οεΙεβγΑΥΕ- ΟΠΗΣ ᾽ - 

: Ροττὸ-γἰθεοσίαπι ἆαπς τοῦ, "Αφερῆτας εειδομλύας, «άεπη γεῖ εί ασ 

Ώεο απὶ ὉοποστΏ ΟΛΟΙ: παω α Ὁτὸν οπου ἑῶρτδί- 2Ρογε; {Ἠρετροπε: οἳ 
Ὅτεβ απτἍος,ταεπιεΏῖο ος αν. δε α{εῖη σαγ2ΜοσΗΗ- 

ριάιι Εεοιο]θίημε οαμῶα «ολᾶν ὁ Κάῑλωτην Ἐξοχ τω. θε. βραβείο 
αἀϊππαατσπη, τίἀεἶίοες ατα” ἕ « Ξ : 

πα ἠπαχ Ομεκοεσος  ς {40η ΕΡΙΜΕΣΔΕΙ α[- 
Ζ- τς 5 ΄ ας. . ΄ 

Ἐτοτῖς ἴπας Εεοπν » ΓΠΡΙΑ οκκπρπιμῶκαος, Ίετεης {τὸ {αρευξ 

{οεῖος οπππες ἆμςε -απλ.. -ἄγων «ὐψμοου. -Βιφωτερα βίίπην Ἐκεα{ασαομέηη- 

που Ερίπιεταεϊ πας τς Πει- - Ῥασσιάμγασι 2 με 

σαᾶο πεσοιίο Ες ΡΙΟΣ5 θα Εα ιδ. «ά ἀόπιας κά εοἱε-- 
ἄλοφυς ἠασιποβεεερῖο ΟΡ 
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Βαδηῖε ῥεσίετει βεατευία- ἀθήετο ἁδμαυς Ῥεμίσέεέό- πω, [ή αρμά ιαπ». 

αίοπε αἁ ταεπόατα Ίππρτα- τῶν. : Ἓεε Έεες οαβα μα Ροβίσὶο ορ. 

ἀεππαπι,α παπι εεσεσ(ας σος 9) ἀειδήρ νετ» 
ρε δεν ο να ρν- 

ΌΊτεπεπ Βατ οπίταϊετη: σλσι Κακαλίας βρηί ο ες. 

{ξά Ετοπιει]ιεῖ οοπή]ῖο ὃς προς ο 

Ρτουἱάεωία γίας{α τε Ρε- ξενωνῶρρλρος ο Σ1ΗΗ Ρο(Η41 γΗ εη ο” 

αασεπάα , αρκάἁ Ώγίλοπεπι φέξαλε τέαισι κοµαςν | το ο 

γὺ εβἔοης Ὁαβαῖας ἱιοίρίεῖο εκεερτυς,Ρταπήἁπι εοτοπᾶ απαοἰπᾶ αι Εαὶς ἑοβιαεκηι ᾱ- 

Φφαετασπα άδί Ρερεσίς οῦ τεαι ριαβαρήμπιὸ απτή σεβαω, το ο. 
λε 

Απολλώγιου ἄνρμα. Ὁονατετ Έμρα {αρεεϊσήδας: ὃτ ἄο Ῥδξεα ΠΩ ϱὰ πάπς 

4ὔμπη ρεήϊρῃταΒιςὲ νοσᾶς Αροϊ]ιαίς Ἱπάϊεταπα,ασία Μήπευς εἩ Ώευς δὲ εποτες 

Φτα{ες]ᾳ αμα εἄσπαετ πος {αυτα ετατ «απεπά ατα ὃς Παάρπθυαι : γεῖ απία {αετα. 

4Ρᾷ εταηε Ῥγεβία.Ῥουτὸ ἄθνεμα εκροπίσαε πώ. Οπής γσείς οµρίωε γιάερῖ- 

σης ἵἩ ἀθόρω αιοὰ σεευτής Ναπι Οά-α. ο ο ον τσ) 
τῷ σὲ μὴ λαβέτω.Ἠϊς ἆποαιιε Ιοεις παή γίάεεαε Παέχεπας πθ Τπεε]]ε χά5,αυᾶ- 

τε τεβήευί,νε λαῦες ἴπ τεχτµ. τῷ {πππο ατϊα]απῃ ΡΙΣΡοΠε. Ρεο {απ Ἱαπᾶ ιο ᾧ: 

ά19Ώ ρτο διὰ οὥτοινοὶ ΦουρῥορΣεγεαφατε Νο επι Ρετίρίαο, δὲ Ρεταῖρίο ανλαν 

τεδχὲ απαάσατει {επίας. Ῥτατετεα οδήευσίας πα, νιάειατ. ραξειαιρίσαχ ἄει- 

αδμήνον. Ἰἀεόσιε εἶἴας ]οεο ἔααπήπευπι ἄειομᾶνα Ρο(Πὶ», ὃς ΙΠςο Επι Κυραώ. 

οἰπιρῃςίβταας αι ετίε {εαίας ἀϊσᾶ» ῥοξεαπι ῥιδΠεεή {6 εοάετω εβιπαίπε 

Οντεπα μπα τορεπι » δὲ Όγτεπει 1ρίΑΗ1 εοποίεβαις. 4.ᾱ. ᾧ κάμῳ Απόλλωνος 

σοιγήῳ ἴδι ὅτι ἡ Κυρών ἀμφεται πεδὶ ο ἐπαφερσίτου «που, Οποᾷ ἄπεεπα Πιέσα 

εοπἰεξϊηταπα «οπΏσαατ » ο8 9εβο[ίαβα εκροβᾶο Πς ΙΠπεειρτειβηεῖς ο μὲ 

οὐ λαδωέτω ον Κνρίών αὐνμωουρδόη. ἨΝααι αὐυμουδόη εχροβειο εξ ᾖδ ἀχιδὸ- 

φδνα, ορ α 

κώπον Αφροδύπω Ὦ)οσ.ρεὸ 6ΟΒΙΣΑ. «πουν Αφδρ πι. δἷς γοεαξ {ομπα Ὀντεησκίπι 

ὅτ καλλίκαεσόν 6, ἐράσιειου κοὰ Ἐπαφρόδιτονν δη ΡΗ[6βγὸς ὁσήσ[ἤ, ης εἴιέ σπᾳ- 

ΦΗε εξ ας Ἰαεαμά/η.Ῥ οττὸ ποταπάμαι εβ Ατοεβίαυπῃ οοππιεπάατί ὰ ξετ {οἶο, 

«μμ ετατ ἀοπαίπυς. : 

πωτὶ ὦ .Ἠος εἴῖ, ἐπὶ παλτὸς πράγβατος τῷ Θεῷ πίω αἰτίαν αἴατηε. Ες αΠ]αβτοείο 

φδτοτία ὰ ςαυ/α εβῖεῖεητε Ώεο:αυῇ εὖδι ας οπαπίς θοπα αἁιοπῖς αμελος,εῖ ἆε- 

Φεῖ Ασεεβίαης αεεερτᾶπι ἔεττε π]ἑχοτίαπο.Ροίε πηπε Ἱπβηϊαατ {αρρηάιε 5εΒΟΙ. 
«ος ἀδιδεὰ. Εοτεὲ Τοπίπῃ, Αεοἰήπααινέ παοτθ {πβπϊεκιας ρῖό. Ππρειασαό Ῥοπίεης, 
νε δὲ φιλώ αιοὰ πιος {εαυστας» αποά Ατίασις {απ αρτὶ οροίλει, ἠπανής 
Πο]. ο. -- 

φιλῶν).1Παβκαιίο γὶἑτοσία ἃ οαυέα αάππαητε,αυήσα πἰπήσιπαν Οατέοξα, οι” 

ἀμςἠπάπβτία ξεοῖενε Ατεςβίαις γἱέτοτίαπι εοπ/{εαΒετετης. (ατελοευς Ἠϊε Ώταεος 
Φε υχοσὶς Ατοβ]α1, δτἘαρΏεπιο αμά τεσής οαμῖς γσεταῖμπποστηο {αοεςηε.Ἀ 6: 

Εοτεατετα δεοαβες εκ Τηεουίπις-βΙΒοτῖςο:, οὐ Ἐνρβεπιαπαρεσάπετα, απ 

Ἠῆς ϱαττβοςο Επρμεπηί {πεεεβοιά επρηήε Ῥημθστας. ο ααλασςα.ξαβτβ 
ὃς ὁ το. [-αις αμΏσα ὰ ρτουἱἀεπεῖα δὲ Ῥεατησάἵεατα Ιωδυδετῖα »σἀδά αῄδας 

αοπὶς τα βΗερεμτηξιντ τοδτὲ τεσεβα,ππ]ηα εττοηῖς εσούαξῖσπε αες ορας, 

1ος οσπατ Ἐρίπιοτβεί ΕοὈπίαρσαιεπα πιεπϊτὸ ὀφάγοογ  ἔμανσα ἀρρείίαε, 
ος ες Ἡ τας 

αν 
ας 
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Φαυϊάεσι Ρειαἅῖο περοξίο νὶάΐς ᾳοπιοὰο {αϊβες αρεπάμπι, Ὠτοίπάς Ροξια- 

Βηχετύπε ματαμελά, ο» ε[ε β]ίαπα,νε Ῥτοπιεεβεί φερµὸιω. Ὑετᾶπα Βίλα». 

της σεύραση Ερυποεενεί βᾗαπα Ππσιε:σμία ἀπί Ρος πρεπάεπείαπι ἀεβααετισε 

1111 εεζοζε!η εκειατίοπε ἀείεπάμητ.
 - : κ πνονω 

Ῥαθιδα) Βεπῖς. Ώοι. στο Βαθ]ιδῶν . Ίος εξ Κυρίώίων.Ναπι Βατείὰα ἁῑεαπεας 

ΟΥτεΠᾶ1 ἃ Ῥαττο αμ οκ ΤΠετὰ Όγτεπεῃ ἀεάυχίτ εο]οπίαπι», ὃς Ῥαήιφαὸ -- 

εὐρ]χα[ἀοὲ ἀῑςίε πέω Κνρμίως Νοσεπα ἀθίκετο ΕΧΡΟΠο γεύμῳρ: αυία εἰατίος 

εΏ {επ[μ»»δέ Ρτοςμὶ ἀπρίο. πιςβαρεμάιις εξ 1η ῥαετίαπα τεάϊεῦς:βεΗ δε ροίῖςα 

αὗπορ.».7λθες ἨΦη Διβναρδζς. 
ς 

Θεμωσκεεύστων, Οεωήερίας. ἁτεξτο ππρι]ανά Φεμισέρων αιοά εβε Ρισάασίεαπα. 

γοεσὈυ [πα οἑπιαξιίη ὰ δεµις Ἠροδτ κέρων ΦταμΙτοπο Ρτο πορῶν. ρατεϊαρίο νοτΏξ : 

κεράω πὴ(εεο, Σε/ηΡέο»Α-ᾱ. σα ἵγα πη/εΓ,ΜεπιρεταΣ» 1Η» πνε ΠΌΙ, ππε αἰής».. 

πας, πιπήαε,γίάεεμτ ἀιἅυπι Ρες {γπεορεπ Ρ:θ Φεμκυκέω. Ἠας αὉ Δεπιίμο 

Όρττο τεᾷὸ εοπίεᾶτα Ρυτο. «ας ο ορξι θε πο 

λής:, Ῥεεεάεηκειω αὔσν Ἱπςίρίεπεεπι αὉ. ὃς κ ταὸ, ὃτο- {εανίεις πας δέσει. 

αἆ νεβελοί, ναιρίς ντα: » δι αφησε. καὶ «οερῥαρισάμᾶμος αἰίαν 3 την ἤλδαν εἰς - 

Κφωίω.., ἀλλὰ νικήσας. Εεδὸ 5ελοί. εχροπίς ἀειβάρματον γέρα» » τὸ Εξοχώτα- 

σον ὂ, Ὦ -αγμάτων γέεΕ5 » ΡγαδαηΣΙβΙΗΗα ϱΥΑΠΗΗΙΗ ΟΗΥΥΗ Ρά2ΣΗΗΟ { γετπα πο- 

πηϊπίς., οοσαροβξί επιραβς ας νε «κροπετε πα Ἴπῃ γέρας ἀείςῳ. ελµατ - 

ρισοιδόνΕς οεττὸ ορΏ μετα οπστηπα ἆ ροξτα ἱπτε]1ρὶ {ατὶς ευἠησῖτ, απὸά πἰμα] 

1ᾳ εοίτεσεΠς εΠαπιῇ «οΏεσα α[ίος αμαἀτασίηεα εειταεΐς. αμίοις Ππρεταείς ἵπ- - 

οστιτα-σεπιαΠε, 
: 

ριῶήεματο.Ἑχροπήροτεβὁ ἄεισον ἅρμα ἔχωννεὶ ὁ ἀείοῳ ἅρματι φορρύμᾶροε: Υεὰ - 

νι πος Ίοεο {επήις Ρο[εμ]ας,ὁ ἀείςφ ὥθμαπι γηκήσα». Ῥοῇςε 1οη]οξ {ο δὰ ἀεισάς- - 

µατος Εουεὶ δὲ λένκκαπος ΡΤΟ λένχιππες. 
ὅλεπ Καριλίας ξεωδὴς.Ἠος εβοντ 5εΒο].εχροπίς ὁν ΠυβώΙ παραλεγὼς, 

ΠΑΠΑ ἂ- 

Ἔοητε ]οεύ]οευς ἔοευς εϐ. {ωτε]Πρεπάµς. . μας 

παρέθεσε... οοθὴ β. κώλι δε: τα ρμρνς 

ο βμοσμν πι λραδευ ἀχηρώτοις αξίας. 
ο ΠΗΡΟΥΣΗΡΕ8 ῥαὐεμ» -. 

ἀεἰαδσά, αποά επχία ἆπο:, ποβαρκέων ὄνω κά» : γε[σο δη Ρεώόιν Ρει--- 

4 εεῖες εἴἲ εὔβε]επάπτα, γε-.. 

1οεῖδας «αάοτόσι αασσο- νερο πέμλμος , χαπέκλασε Ὑὸ.: «ΥΥΕΗΣ ἀε]αύγη πι ἆπο- 

ος ἀροῖες ΡεταΥγΕΠάΜΑ. 
ἵρας, εἶα ποχᾶ- ος, ος 

ο ρεεής, Νε» 9 τῶέγος ἐδί. ἀλλὰ χρέµα..  Ἐτές οπήο-. {η- - 

πως επίτα «ΤΙωρ να η 
βΒΥΗΠΊΕΗΣΟΥΗΗΣ Το 

θπχχῶς. Ἰαβτωπεμτησα Ίσα. ποσα χβριαρα) . ο μη τ {4 Ῥεπάεπε - 

Ετ/εάεο πό ο μ -πεκτόνων διδόλµωα ἄγων. Ἅ"απάμε }4ὐΤογΗΟ 

πλςζε. «ας ες ο Ῥγομο- Κεισβοκλόρν ο εβμσεΡΕΗΗ ΑΠΗ- 

αρα κασα ο τα Ῥεο ταἱξ- αμιλω ὁ 
κριλάπεσον- δη. αγεἰῤαίά οἱεςαησ]ά : 

ο ἠλοαμίο δε πρεπε, τοπ Θεῶ:το σρ ἔλει-. ὤτνεης » Οτί/αο είς - 

᾽ἀμρίερι αμά Οίκο οοῖς σωπρείαφτο μέναδρο ἁμω. ο Ραδελέο βεκείς ἱ. 



Ῥυιταιος ο ρΕ-τ. 359 

Ρτσιοήτο Ρετποπίτ αἆ εί ϱ αἰδειαέτι 26ὸὐ» ρε ἵπεμπε δι επµαηὴ 

πμ ος πα Κρῆτες ὃν τοξοφόρριτέγη βαηίσίεε βάδες τ44έη) 

τε 
- 

/ ὁ - Ξ 

ο νοιν Ίν Παραοσίῳ καδέοσω- εὔστησα ἐρβς ᾖαδες εν 

εἰβε εἰεσαπτίαπβσπεπιασα 
ς « τν ας 

τταάίτας ἔπετατ ἃ ΕαὈτίς πε 9 μονοσιροφοΥ Φύτο. 7ΕβΙΤΗΗΗ-ΑΣΤΗΗ11 Ρ70” 

επι πιαηίδας αρτὲ εοππρερς- ῥε [ασ 4821) Ογεέεη/ζς [ασίστ ἵα Ο4ΕΗΠΗΑΕ - 

τη ἔα στατιασα Απτεπὴ ὄετως- ΡΑΥΠΑΡΊΟ εοἰ]οεαγ ΠΕ 2ραπ{ΑΊΗ 
γηιεᾷ ῥαζεπεξ εΥΗηΟΑ: 

πιοταπι τρ (οσαπη,Ατοεβ]αί πξ- 
- 

ἃς 6ατελοςί , εὔστας Ἡ]]ς εἲξ εοἰ]οσατας ἵη αετίο «πρτε(βα
ῖς τταυίδας εοπτίσπατο, ΡΙΟΡΕ 

Φατπατά οπαπη (ασίττασ]] Οτετεπίσ5,εσ υβῖης ατδοσῖς Ππηςο» εἶττα ρατῖ απ. γΙαταπι «σας. 

παευτατίοπεπι ελέχατα ἵπ οασυπήπ
ε Ῥατηα/πο, λος εΏ ἵπ Ῥγτίκοπε ςοἰ{οσατααῖ. 

ἀκηράτοις αλα». Έξοδος εβ, ἀφδάρτοις ἑῶίαις. ΥΟΣ ὠσέρατος Εμδὲ εχ
ροπάξας 1π Τ.9» 

Χλςῖ5. 
ποδδρχέων. Ῥατειαίρ. ὰ γετρο ποδαρχέω αποά εἴε Ρἱπάαάεαπανπες εξ

 1Π Τ.εχ]εῖς»- 

βσπίβσας αμσεπα- τοῖς στων Ἐπαρκῶ, θνασεςῷ ρεάϊό» ες 
ΣΥΑΗ/ 0: Ρείαην γείεί-'- 

χεε αἱ ΥΥΑ/ρωπάμη γαΐεο. Ες ὰ ποπιίΏς σοδάρκης ρεά14
5 εε{εγ. 

ονωδεκάθιελμο.Ηπία5 ]οςἳ [εβίοπεπα εοποάίοζετα ἔοτε ρυξο Π τέρλνος ἀϊσατις 

δνωδεκάΦδεεµω: αυδαι { Δωδεκωδεέμω
ν-ἵ βεπίΠνο Ρίας, Ίερᾶς δε {ιραμά]ας ἆρ- 

µάτων. ΝαΠΥΕ ἀμφίοτρομον αἁθιιὸ δεραβμπὸ ἑαπήτισνί
ασα Ρίο 90. αυὰ οἰτομησυσεῖς» 

τσ εείαπι ρτο «ο εἰτειῖπα αποά οτε: ᾷε ἃτ ονωθικάδεοµος {μπὶ ροτείὲ επσα - 

το εοσά ἀμοάεςῖος εασὶσαἶαπα απιετίσαΣ, τάΠῃ ρζο ουτεῖομίο αἷοά ἁμοάε- 

Ἔποο- ἁθσυσείτας.Έε «ετεὲ βαάϊυσα 11115 ἀε]υδεῖ ἁμοάεςῖες ἀεεωττεβαευ
ς. Οποά 

β επ 9ε]ιοῖ-αατε τέµδνος {ασαυάτας κ νοτθΙπι σοφαρέω πειετυπι επίες {πα 

απήπὺς αάπαπα, Απποται Εῖς ς ο]. τέλέο ἅρμα ἁμοάεςῖθξ, πωλικο οὗξίεςτο- 

τα {ομευπα». 

«ωτέκλασε «ῥ. ος εβ,ἐδὺ }ὸ Δεναρῶν ὀπέων χφτέβραὺσε, Απαρηιιζατιο {πηρε ες 

εοαιυοά ρτοτ[ας- 1]α{ο εσττα νἰοῖς, πι εμήμ5 {ιεςεβας πιεπαοσίαπα ευσγς 1ΐε 

εαῖῖϊς εβ ἀϊσατις ὃς {αήρεπίης Ώςο» απα]ῖς ετατ τεσεης απίς τίάοτίατα ἑλοσί-. - 

Γςβεαδ.- - 

ἀλλὰ κρέραται.Ἠος ε[νάλλ᾽ ἀὐιέβωποι Απόλλώμιμόπέσ
α ᾗ τὼς χε ἀεμοζ όσων τεκτο ών 

ποικέλµατα οηωνο Κεισλον λόφογ»κζ' το κολλόπεσον τό Απόζιώγος 
πεσδίο Ἔθιεαμε. Ὁδίεταα 

2έεια) εἴε θεπηυ πι Ώουίειπα Ρ]ητ.ρεο χεειαεῶν ὰ τεζχο βησι]. χέειαες». 

«. νε] α.-α- ἆ. ἀτῷ χεὶ (εα χειθὶ ἄρων {ευ αρμόξων 414 αἰλφ
η]ά ΊπάηΝ αρταΣ {ειεοῖης 

211611: 
2 

Κθισαᾶον λόφον.οἷς {παμῖς Οτίαπι ῬΠοεϊάϊς νέρεπιναπε α
ἰῖὰς (πτῆα νοςαττ.ς. 

ἅμωνὰ οίετιο πο εΠε περἰεδτυπι απσαιοΠειιπχρζο Ἰμεής {εά Ώος. παπεαῖο  - 

1 α. δὲ Ἱος ρτο ἀμάνψος ἡλον,Ῥταροβέο ὄΜής Αεο]
. ὃς Οτειεπβέπα πποτε ΒαΡε- 

εως το ἔπασα δὴ οἶπ εοπιατεῦς,βευεί ἰαπι2.ὃς 4.Οά.Ῥγελ.οεευτης. Ηγάπος ὃς - 

νάση Ἰάσσα (ωπε.Ο άππαιις νάπη Υε] γώπος Ώὲ κωλουΓεξτὸ γάπος ἀῑσίεαχ Ες καλόπεόοξ. - 

η. ἆ.κῶλον πέοον {ει σεδ)όν 6λοΥ. 

τό ορ ἐχ4.Ηος εβεόσες ὄχικα ἴξι ἅρμα ἔχὰ
 πε ὄἶκος κωπαθιοσίνως ὀκῶς ἐεεγω μόνος. 

Τῃ ριαίαπι Ατοβιαὶ δὲ (αειλοεϊμοι ΠΗρεπίαπα οσα ἁῑεῖε ροξτα» ΥΕ εΟΣΗΠΑ ΄ 

πἰάχδεῖα- παεπιοτία εἶετ ρετεπηῖ5. 
: 

ἆμρ αῤβειαίσα, Ἠος εἰς» πλκαίον ἕό αὐΦειαβπο»» ὂἩ κα -- ὄντα
 Κρατες τοξότα - 

ες 1] 



παρὰ τῷ Γαργαοσίω δρ Χρνίόρυσω, ὙοεαὈυίααι πάρε εβ Ρροξείεηπι ἃε ΄ Βιπηοη- 
ἀμαι . Βᾶς Ρτο νε] λόφος, ναὶ ὅερε, γε] Εξορὴ ὄεριρ. Ἐβετειτ χαφέαωτο Ροξερτο κα- 
πέσωπο,ὰ νερο καδέζω ξατ. χασέσω. δε δεπηίη.σ. χαδγεοσα, γβάε Α.Ο5. κάθεσαι. Ἑτ Ίος 
βρηϊξ χαδιδρύο. Εἰ ἃ κτ' δε ἔζω ἆε απο γ]ὰε ἴΠ σαι ΕἘρ.τα. Οὰ. {αρεβοιίς, ἃ 

μωνόδερπον θυτὸν, Μετοηγπεςὂς βο αβρε[ῖαε Βατωαπη, ζωπηεπάο πιαξετίααι Ρτ9 
{οιπια.φυτὸ ἀῑεί Ροϊεβ,απία εκ ατβοτε,αις ρίαητο εβΏ,ςοπβηκάτο β4ΕΗΦΠΗ. δε: 
αονόδεοπο αμοά εχ γπίοο ἥρπο Βπε Ρατείησα γίαταπα οἀἀίεασιεπτο , ὃς σοας- 
παεηϊατίοης «οΏβα:εῖ, µοιόΦέυσος ἁῑοίτμς» 42 μύγες φρεπέρλνος, Ώος ϱῇ λαμ- 
Βανόμλνος. 

ποράφεασς, 

Θ πατε Ατεεβία, εὐτι ἱναία[- 
3η64ἱ απτίσα οΡετᾶ ὃς Όεης- 
Φειο τιξοσῖαπι εοη/(εααπτης 
Επετῖς, ἀεσετ τε ντ «ππῃ ἆε ἴε 
Φεπεπιετιτῖπι {ροηίαπεα Ῥε- 
Φεπο]εητῖα Ῥτοίεαυαης. Τε 
πετὸ ὃ «αττηοτε 4ἱἱ Αἰεχίδί] 
απίέτερι τεάἀάσπεπιεα εατπῃῖ- 
γα ους ρυ]ςΏτίςοπιατά Ο:Α- 
σἴαταπι τεηαβατε ηῖτεητ. Ἐε 
Ῥεατας ες» αιὸά Ροβαπαπι 
σηασΏῦπῃ ]αῦ οτε εχαατ]αβξῖ, 
Σηεα οἵα"οπο πιεῖτιεα απ 
εΏρτα[ιαπ [πια ρταεοπ]άπα 
Ἰαυάϊς {πποτια[ πα ας ες, 
ἆάαυε πιετήππναπι. Ναταῖα- 
τες ο υλάταρίητα απτίσας αιϊ 
αςεππι εετίαηΏτες εεειἀετυπξ, 
κπστπῃ Ίπιεσταπα ὃς Ἱ]αίαπι 
Σεξετεης πιτερίάο απο ,αὓ 
αλαβήδας Ργιλοπίς εετταπη- 
αἴδας 1ᾳ Τ γα εβπιρΏπι, ρ8- 
ετἰάπιαπε γτδεπα ΟΥτεπεατε- 
αιετβςες. 

απο. κωλ. ιδ. 

ἔκρυτ τοὔωυ φρέπαι 
νόρ ὃ ἐνοργέτω 
ὑπωτιάταα. Αλεξιβιάδα, 

σὲ οί κύκομοί φλέροντι Χαῤι- 
τες. 

µακάρεος ὃς ἔχει 
καὶ μ µέγω κάµατο » 
λόγων φορτάτων 
Φαμήζιοη, ὦν τεισαρά- 

κογ- 
τα }ὸ πετοτεοπν ᾱ- 
ιόλοιση ο ὅλον ἆφεο) κο 

μάς 
ξαι ἀταρβει φρο», 
ἦλδες ήδη Λιβίας σε- 

σιίον 
ἐξ ἀγλαδν ἀέθλων, 
}ὶ ταῄφαν πολη. 

ματάρρασε, 

Ἀροβσά πε ἱσ1ηγ ἆς- 
ϱεξ Ίπεπέε δεπε[αᾶο-- 
71 0004Υγργρ. Τε γετὸ ὃ 
Αεκίή 1. ραΙεή- 
οῖπα {πβγαπε 74- 
Σία. Ῥεάαξη ε5 οπί 
ῥαῦες οσα Ρο πά- 
σημ ζῤογετη {27710 - 
ια ϱγα[{αμ μογΗπα 
“ο ΙΡΗΣΗΣ. 1ΙηΣεΥ 
ζμαζγάσ ισα επ {άτ 
Ρ/0ς αγίας ΙΗΡΕΕΤΗΠΣ 
ΟΙ ΥΥΗΠΗ γΕΓΕΥΟΑΗ Ίηέγε- 
Ρίάο απο γεάή[ ἰσην 
η Ιῥα οαπηρΗήη » ὅ” 
αγία ντύεπι αδ 
Εέγίός εεγζαὴ -. 
δηδ. 

ἑκόντ. σονωω. Αροΐέτορᾗε αά Ατοεβίαυπι, απεπα οὔιοί πιοΏςς, Ἱπξετεπάθ 
ρτατῖαπα ες («ατσβοτο τεβετεπάαπι, Ἠρμῖάεμα ας 9ο εβ Ὀεπεππετίτης : ὃς Ῥε- 
ποβοίυπι δεπεβείο εξ Ρεπίαπάμπη, Μσαντιάσαι ὃ ὀυεργέτα» Ο{047Υ6ΥΕ ὄεπε[αξογί» 
Ρὐταβς εβ ροξεῖςα Ρίο 3 ἑνεργέτέω ἀμέίρεδς. 

Αλεξιβιάδ», Ώου, Ρίο ΑλεξιβιάΦι ὰ τεζῖο Αλεξιβιάὀνς, ροιτομΥ πήσππα ΏΟΣΙΕΒ 

ρ:ο Αλεξιβίε σῶ-. Οδίετια αροβτορβεῃ Εῖς εἴε: 
9.» εὐ ο) ἠψχομοι. Ἠος εἴῖ, σὲ οἳ εἴχομοι Χαΐετες λαμωρυύκω. ας α]εροτιοὲ ἆς 

βεἱς εαπα]ηίθιις ἀῑσίε » αμ (ταείατιπι γεωμβας πϊτεηεία» εἶατησι Ἑεάά ης 
ον. ως .ο ν 35 

Οαιτήοευαι σαί ἰπ Ῥψιλής ρε αριβοὸ {ε Ρείῃτ. κόχωµος 1οπ.ρτο ΟΠ... 



ῥυτηιοκ. σετ. .οτ 
εὔομοε, ἐξ ολέ)/ῃ Ὦοξ.ρτο φλέλουα. ὃς Φλέ}Ω Ροξε.ρτο οοπιπαιφωτίζο, λαμωριῥως- 

111βγος Μη πο. 
Ὁ λόγων θερτώτων ναμήιο. Ῥεήρῃταβς «ὃν ὑμνώ, {ει κώμου Ὠηήμς. Ναπι φέρτωτολό- 
2» ἀῑείτας οζατίο παεϊτίςα η εβ ρταβαπτ ηπια, δὲ Ρρτοία ρταεε]]ε, γπππις: 

Ἄπεσίη «8 πποβασπεπευαναάο ροβετῖς αἴῑσιῆας νίτεας ἀεεἰαταετ.μβαμήο απίοπν 

Ὢογ.δεΡοξε. Ρτο ονμεῖο). ῶ : 

ῷ εέγινκάματου. δεπομαίτες ρύταῖ ροξταπατείρίςετε αά [εάτίοπεπα αμα. 

Οντεπαῖ Ατοζβ]αο εκεϊτασυη: γε] αἆ (ατείοξιπι αυά ποῖεμπα ἴπ ςοἱΗσεπάϊς' 

αἆμεβίς Ιαδ οσοιῖτ; θεά Ἆπεο {απε Ιοπσ]ὴς ρετῖτα: ὃς εσίβίππο πιοσητα Άμπς 

Ἰάροσεαη, εὐπα εΠε ἀπεε]Ησεπάιπι απείη 1η 16ο οετεαπαπε εχαηείοιής. Ουΐς ς-- 

πίπα Ἰπβείσεας Ὁασέποταπα {μβΗπιΙβε σταΒεπα αἁπιοάυπι Ιαῦοσετα αὔαπη {οἶης- 

αἴπι αμα ἀτασίπεα αμκϊςῖς εετταιῖτ, εό(α τε οπαπες ἀθιιίοἶτῖ Έτβας γιάεεατ εΠε 

Ροξτα πιεης σααπα{εζπεηεί ρεήσἆο ἀῑαε τεοσαραίκουτα γαρ. λατ τὸ γαὸ αἆαἰταπα- 

γἰάετης αἆ τατίοπεπηα εἩσ ἀῑκετῖε μῶ) μέγα κάμάτο). 

πετόντεαπν. ροξε,ἆαε.ρίατ.ρτο πεσδο .ὃτ ἀλιόλοῖα ροξτ.δε Τ}οσ.ρτο ἡόχοις., ὅλον- 

αίσρον Ίος εξ, ὀλόκληεο) ο ἄβραυςου, ὑγιά. ΗΗΣΕΦΥΗΠΗ, 17ΗΡΣΗΠΙΟΓΑΡΗΠΑ. ἀταρβεὶ Φρε- 

Ἄι Ἶος εβ , ἀτιρβήτῳ αὶ ἀταράχῳ δαν. Απαρβη, εξ Ροξεῖς, εχ α ρτίη. ὃς 

πορβος, 

χοµίέαι.Ἠος εβ, ἀγλὼγ. Ἑδαυτεπι Ὦ οΓ.Ρ{Ο χεμί } 

κομίζω εὐλης. ΕατιὈος.εξ χοµίέω; δί Αος Ἱιόκόμξα, 
”- 5, 9 ὦ 9 4 8 ας αν , 

Ίλδες ἠδη.Ἠος εξ , ἔπωλλδες εἲς πεδίο Λιβύαι καὶ ες Ἐυρίώίω παρωίαν πέλγ 
Ὁ ὃν Ἡ ἑγδοξοτώτων ἀγώγωγ: Πλ ξτία «οἰταπαίπα γοςᾶξ Ῥγάα, 

παράφρασε. 

Ἆε ρατες απῖστα ού τη Τη αἅτ- 
Ρήεεπάα νὶξεοτία ταητατη {α- 
Ῥουεσα εχ]ναααβί τάατα οοπάΙ- 
εἴοπεπῃ ξαῑβε ἀπτίοσεπι απᾶπι 
αἹτοτατα αα τες ρταεἰαταςφεί- 
{εταἉτ. ἵεπιο επιπαφπηα σαι 
βΏτεᾶας Ρρτχείατ απῖεα παπι 
φείπτ, πεπιο Υπααῖη {π Ρθ- 
Φετασα ἄπε ππαστο Ίαδοτεσε- 
τετ. Ατεεβ]αατη τετὸ {οαυτις 
νετας Βατά {αμοίτας, απ 
ραπτες Ἡςς ὃς Π]α 1Ρ τπδυῖς, 
ντβτ τωστῖς ὃς ρτορασπαευ]ᾶ 
ντοῖς ραττῖᾳ τηῖοχ ας ἀεξείος, 
ὃς Ρετερσίπος ν: δεηῖσπο ετ- 
σα εος εἲ αβεέτια »ἶτα οευ]ο 
{ετεπῖβίπιο α[ρίεῖατ. Οἶπι αἩ- 
τεπιῖη [οἱουδί Οὗτεπεπ εοπ- 
ἁνάϊτ Ῥαττας , στα[ατὶ {οἶεσεητ 
ζαρετδε]ςοπες,τεσ]εί ἀϊξασς- 

ἔπωσι. κὠλ. 1. 

΄ »5 9 177 , 5 

σον σἳ ὅπο ὤπδκλαρος ὁ- 

σλρ] ς . 

ετ ἔσετοι, ὁ-Έα ρε 

ο ἔπεπω παλαιθε 
3/ » νὰ. Αν 
ὄλβος» ἔμωάς οκ) τὰ γέ- 

εκ θῦς 
΄ 3) 3/ υ 

Ἴπορρος αστος} ο μία πε Φαεγγο”- 

πιτον 
σ/ ωΌ ” Ν . 

γοΙσι. ΧΕΙΟΥ γε και ζαρύχομ- 
σοι 

΄ ι 

λέοντες σοεεὶ δείριατι 
΄ .ν τς 35 

φύλου, γλὠταν ἔπεί ση ἀπέ-- 

ΥΕΙ2Υ 

ἡῤῥποντίαν. 

ὁσι αὐχαγέτας ἐδωκ᾽ Απόκ- 
λών 

.ω 5 ΄ 

Ῥηρώ αὐῷ φόβῳ, 

σας ΡαΤΕ. Αοτ.τ. ὀμόμιρα ὰ γετρο: 

μετόφεασις. 

1ᾳὔογηηι ἀπσεῖη ΏΕ- 
0 εκοτο ε[,πεημε ε- 
7. ΒΑΣ γεγὸ [εζη1-- 
{547 γεσΗ5. [αεί ρα- 
711 ἔκε ν Εα Εγἰ- 
ὄπεμο Ε4ΥΥΡ γγόν, ὁ' 
ο {σι ῥο- 
ΔιΣ1ῤ.. 1ῆμπι Βάση: 
6 σησαίσεγ [ασ [εο- 
ες ᾗγ Σῶποτε [μσ]ε- 
ῥᾳ1,/11/σµα1 Ροβη ασε 
αά ϱ0ς 4ΕΗ{11 ΕΑΠ ΙΙ-- 
μα. Να μχ ὂ {- 
220Υ ΄ ἀεάπεεπάα «ο- 
Ἰοπία Αροῇο ἀεάμ {ε-- 
τάς στ ΜΕΣΗ ν νε 

πὲ 11946ΥΑΓ05: Έ7τε- 



3092 αΙΡΝΝ.Ο ΑἩ 
εαααξ, απσιη ἠε ρζοῖε αΕεερίο ὄφρᾳ μ)σαμίᾳ ανω το Ἵ 

γὶετα πΊατε αρπἆ Ὀε]ρᾗος οΓΔ- ον Ἅνοο : : 

επἱο βραϊασασπι Εαετας, αᾱ- Κυβαγας ἄτελης 4μΐ ογααµῶ» 
΄ ΄. 

: ἆπθα (οείοτατα πΙαΏἩ {ασ «ο- ἠλόωτο µατευξιαρήν 

Ἱοπία Παἄοπεπι εοπ{ {σεδαῖ. 
3 

Ῥεοῖς απτεαι Αροϊϊο, αἱ οτας 1! {πάπιοπίεα 2πἴΏος εσας ἀεάασεπάς «ὁοπϊ , γε ἔετο- 
εες Π]]ας ἕετα σταυί πιετα Ρετου]έα, απξασετεης, Πε απ]ά ξατα]ί ΠΠ Ογτεπες «οοπάϊτοσὶ οὗ - 
Δατεῖιας Ώς ναηῦπι ἔοσοτ γα οἰπίμπα Ός] γετίάϊςί, 

πόνων αἳ ἅπε, (ῴποππε σεπεγα]ἰς αι εοπ{οίατας Ὁαττλοεια, αμὶ οομαμειί 
Ροτυΐεε απὸά ΗΡΙ εοπη σταμίτες ἔπετατ ἱαὈογαπά τα 1 οετταπαῖπς. Ὦ 1οἷτ εΏῖπα 

Ώαας εβε απο σμμᾶς {επχρε » ὃς ἔοτε εοπάἰείοπεπι , νε «μπι]αὈοτε τες 

Πια5 σείαητ. Οἱ 1]α τείροπἀεῖ-σσα εσίας1ο, Ο4. Οἶγπαρ. ἄπογον ο ἔλαβον 

πάρμα σπιοερίτγες.ν ΟΧ ἀπόκλαρςεβ ος, δε Ροξτ. Ρίο ἀπόκλαορε πος εβ ἄμοιροε. - 

σε σποπι5Ροτέβ εἴίαπι αᾶ ἄταπαπ» ὃς εαἱαπαίτατςς ταΏρές νε αματιπα Ὥσπιο 

Έποστα ατα εξ εχοζς, ος : 

Σω δι οἱ ἔπετα. Ἑ εάιεαὰ ΑιοεβΙαυτι,]αμάσης επι ὰ παλίοτῖριις: ὰ Ῥαΐτο 

αμεθπι Ἰαιάαε επι : ομίμς γετετεπι {αείτατεπα Ιρίαπα {εαμί αἲε. ΊΝαπι νε 

Ῥαΐτις Εαὶς {πα νιδῖερτορασηαου]μπι, ὃς Ποβρίεαπι βμάϊοίης: βς δὲ Ατεεῆ- 
αυ». ας 
ΡἜμπις τὰ ὃὶ τὰ γέµωγ. Ὥος εἴξ , ἁμοίως το κὶ τα γέμων» ὡς ᾗ σύρλρε ἄσεος, κφὶ ἀφδαλμὸο 

ξένους φαεωότατοε,Τα ὧνας {επεεηεῖα γοσαὈη] πι ἔρκται ΗΙΏ ΦεΠο]. {ππιο ΡΓΟ ὁμοίως 

νε] ὁμῶς ραγΙσεγ, Μεγ .Αἀδιεῖε απτεπιΏιήμς Πσηϊβεατιοπής εχεπαρ]απαΕμσης 

µοι οκ Φαΐδων σέλα ἔμμδυαμ) «εφαλ»:.Ίτεπι Εµπιν ἓς γσλα τε ὶ ερᾶνόγ,δεἆ εἳ εοάεπι 

5εἶιο].αά{αιιε Ιπεετρτετῖριι5 πο! {επείο, οί τὰ καὶ τὰ Ππτε]Ησυατ τὰ ἀγαδὸὶ χὸὶ τὰ 

ει. Οἶπα επίπι ραττίεἰρίμπι νέων Πε εοπ/ τασπάᾶ επι Ριξεεάεπῖ ὄλβος,σμο- 

πιοὰο ἀῑσατης ἔλβος [ε[λείγας πηα]α δε Όοπα ἀῑβτιοιιεποδ]ἀεόᾳ; Ώας τὸ ὢὶ τἀνέμων 

τεῖετο αἆ {εαιεπΏα: ὃς ἀῑσο νείςσεπ. Βατεί ΕαΠοίτατεςα αμα {εαυίσυς Ατεί- 

Ίαυπι» δε δε ας ΠΠ εὔδμετε,νε Ἡς αιεπιαάπιοάυπε Ῥατεις ούρλρς:ἄσεος ὃμ- 

-μά τέφαυγότατον ξέοιπ. ας Ρρείριοαὲ εκρομίε Ταείπα ΡαταρΏταβς. ὙΨιὰε {1ρε- 

τίοτεΟἆα ΠΟΠΙΕΠ φαέγγὸς.οΙΙ15 Ππιρετ[αε.φαθγότατου Πῆς βαὈες. 

πύρρρε. Ῥατεμπα δε Ατος [βίαια απιη] Ἰαυάαϊ ὰ ξοτΏεμάίπο » αι 1άοπειη τεά- 

ἀϊεγε Πε ραισία ρυββάϊαπα. Ἱεοαι 28 Βοριεα ταις, 

ομῶνόν γε. Ἠϊριείιο αἆ Ῥατεί Βάβοτίαπα » επἶης -αἀπεπεα ἵπ Ἴργααι, 

΄Ίεοπες 1ο ρτα Πο {ομ., ἀβισείαπε ρίᾶ 1Ἠχας δὲ {οσῖοσαπα ππεεα,απεπα 

ξεεῖς Ἠϊ[ες ἰαιπαῖᾶε Αροϊ[οραἰπιίσαπι νε{ασα τίς 1]ῆῆς, βαείοµαπι ροπέτε ἔαομης 

ετει, δε αιοἀ οταευ]ο Ρεκώκεταερρ]επὲ Ποτοτ. Ξ τς 

βαρυκόμποι βιβεγύο.Βαξυκόμπος βος εξ ὁ βαρέως χομπων, σγ11εΥ ἔγερεης ο. 

Ρετζέρης. φεὂ2ρ) περ]εξῖ. αυρπι. ΡτΟ Ἄφευρον Ες Ἱεσίευσ» {εά Ριαβατει Ίεσετε 

φῦ2Υ. να πο. - ασ 

πιο ἀίματι. Ατίβατεῖιις τεβιε 5ελο[αβ. ἵαίετε «ο πα Ίοεο νδΙ εοἩΏ- 

ἀἴτα εἴὲ Όγτεπε , ΙεθΏε5 γετίατὶ {ομτος : {κά Αροῄΐπεια Ῥατο ουᾶ- 

ἀαπι ςαιπιίπα ἀεάιβε » ασίρις εος «εχιτιάετεε » ὃς ἵσοιπα πιαη{ηεία- 

ζσςἑτε[. - 

: 
κ λε 



ΡΥτηΙοκ. ο 5 Εξ γ. 19) 
Ξ- 

ορ μ ὦ ο θες 

λὠλων ἐσέ σφη. ος εβ., ἐπεὶ τω ὥπυφασν ὁμ Πνδίαι «δς ὁ' πόντο 
δ)εκεα- 

σι Νοι επῖπι, πα υῖς Ῥ]άγπιας,οῦ γοεετη ΕΙσετηηί : {οά γλὼηὰν ἁρτοντίαν 

ἀῑκίε» Ἱπαπῖε Ατίβατεῖιις αραά 9ς1ο]. παρόσον τί) αν Απόλώνος θωνίω» κ 

Δελρῶν εἰς Λιβύίω μετίώεγκε. Υοχ Ἱτααας η]α ττ αΏπασίπα αὔατα αεεμΏ
ε Ῥαΐσας, 

Ιπτε]Ησίτας Αρο]]ιαῖς οταευἶυπῃ » αποά τείροπάϊε ντ τομᾶα Τηετα ΟΥΤΕΠΕΣ 

εοπάΐσιτα Ίτετ. Τταυ{αιοτίπα»αυ]α 
« 
ὁ -ἱ αῤχαέπε. Έαρα Ίεοπαπα «8 

ἵταας πατε {πητ Ὀε]ρᾶὰ. 

{ εβιείεης ΑΡο]ο Ώεις. Ἐ- 

πας πε απὶἁ οΌβατετ εοπάἰτοσίοας: παπι πἱβ Εισαά Πάβεας Ιεοπες»ΟΥ- 

τεπε ςοπάϊτα ποα δες. Δεχαγίτω Ὦ 

Οἶψπιρ. 7. οεευτήε, δε αρρείΊατας 

Ἀΐας. 
«ῶκεν αυῷ φόβφ.Ἠος εΕ,ανῶς Φοβηδέυτας εἰς Φυγ 

απώΗΤη ΤΠΦΤΟΥΙ5ΡΤΟ ΜΗ ΠΕΤΟΥέ α{πεεγεο δὲ 

1ο, ος εξξ,ἠη ΠΙΕΕΗΤΗ εοΒΗΡΗΠ11. 
35) Ν ε {ε { τη ἆ ς Δ Ν .- 

ὄφρα μῥ. αιία Βπα[ίς.ᾳ-ἀ.ως µῦ ὦεβε το τέλοό 

οτἰςὸ ῥτο ἆ 

ΑροῇἩο ααί 

μὸ σαθώεμησε.δίς Οἷς. ἀῑκιε. Ῥάγε 

Ῥϊπάστις ρατῖεετ ἑῶκεν φόβρνάεάε 

εχθές Ροξῖ. αιοά 18πι 

α Πε ἀρχίγέης ἄπει- 

ἄκ ἄρρι ὅπερ μαντεύµασν ὑσέςη τῷ 

Κυρίώνς οἴκιςῇ. Ταμίας Κυραΐας Ρεήρλταβς Ῥατῖ.δε
 ἁπλὴς Ἆος Ίοσο ἀῑείεις ὁ μῇά- 

σων Φθὺς το τέλον. 

παράφραση. 

απὶ γίτος δε ἑααάπας 

Φαθάϊσιπατα ἆοτετ. επίας 9: 

Ρε Ἰπυεπίαητ δξ αἁπαιιπιᾶτεΏε 

τεπιεάία αἆ σταπῖ]Ώσο πιο” 

Ῥ οσαπι επταείοπεπι : αμίαπε 

κἹτ]λλαταάϊεατα ατῖεπα Ρίτα δες, 

ὃς ἆατ ααἰοπίευπασε τοῖς Ἱ- 

τεταταπι Ὡυσιαπατασα εοσπ]- 

τείοπεπι, απῖδας Ππσεπαοτασα 

πποτες επιοἰ[ίαπεας, ὃσ ἠπάπέχα 

ζω ππεήτετα Σεξξί «Όσηάτοπς, 

Ῥοπα Ίεσες Ρᾳεῖ5 ὃς 6ΟΠΕΟΣ: 

ἅϊα ἵωτετ εἶάες εοπ{ετυαττῖ- 

σρες εοπ{ήιααπτατ: απῖ εὔαπα 

τεσῖτ αἀγιαπι 1 43ο {ράας 

τε[ροπ/α τεάάππτας: εχ απο 

Ώτεπαῖς Ἡετεσ]ῖς ὃς Αεσισαῖ] 

Ροβεηίς βρπϊβεαταση εἴῖ, Ηε- 

ταε[ιάσΑτιβοἀεπ Ε]]ς Ῥτο- 

εἷϊ ὃς ΕατγΠεπί ΥΕ ἵω Έαεο- 

Πίο, Τεπεπο Υῖ . Αἴσ0ο5; 

«τείροητα. στ 'Ῥγίαπι ἴ[εα 

«Μείεπεν.., εσπι  Αεσιπιῖ]΄ 
Εἶης Όγπια ὃς ῬαπαρΏγίο {ε 

«Εοηέσετεητ Ὁ]οτϊοίασα απτεπι ὃς «οἷςε 

φροφὴ,γ.κώλιίδο 

5 3 ω Αι ες 

6 1, βάρειαν γοσωΥ -- 
κο εν ον, 

ἀκέσιατ αἲ ο ρεοσ) 
«ὶ 2 ΄ 

άυαβὶ γέµει» ποθόν τε 

κ/δαρεῦ» 
, ο σ. ο 

Φδωώ τε μοῖσαν οἳς αξ «να 

λρ 
ἀπίλεμον ἀγγὼν 
Ἔς αεαπίσιαι ἐννομία» 

μυχόν τ᾽ ἀμφέπά 

ωωνπῤον: τῷ καὶ Λακε- 

Δώμονε» ἓν τ΄. Αρχ: 3) 

ζαβέα Πόλο ἔγαοσν 

χεῦτος Ἡρακλέος 

ὀκρόνες  Αἴγιμ τε. πὸ 

ὃ «ἄ-τις 
Ν λος αν ΄ 

μον αρυετ ὅπο Ἑπας- 

τας Ἐπήρατον κλέος. 

στε θεος πιούσι ορεττα 
ρτοξε 

τος µατάφρασι, 

μὴ ' σΥαμΙΗ Ἠνος- 
Φογαηι γεπεήία τί 

ὁν πω1εγίῥης ας» 

ῥγεληίσᾳμε εἴσβατα” 
ἀεανι αττετα : ἄασ 

4μοᾷμε ΜΗ ΟΙ - 

ὕπ/ωιππε "ῬοίΜεΤΗ » 
ῥαοίβεαπε η ΠπεησέΣ 
Μπάοέης τεβαηι ἴέ- 

ση πό ιΕΗΣΙΟΠΕΊΗ 

αάγτωριή, γεσ1: οἵ- 
ομάτε τ Ρεν ἀοά ὅ' 

Τα τεήαπιοηεσα»  ΑΤί 

σος, «ϐ' ἀμίναηε Ρ}- 

{ης πγασρογσαµ!έ 

ἔγεπμος Ἠέτεμ]δβο- 

βενος, ΑεσΠΙά,-46ᾷ 

μγεν ΠάΥγΑΓΗΥ ἐ 

4βάγεα απιαδην φἰόλα. 

Βαπιέοτεατ. 



Ἴσἡ.. ο ΕΡΕΗΝΟΑ ΝΕ 
ὃ ὶ βαρφα). Γὴρτεῖ]ο 4ἆ Αροϊημὶς Ἀττες,οπατΗπα πιεβείοπςη ξαεῖς, ζοτιὲ νε. 

ἰπεο[]σας οας (Ύτειιᾶ1ς αὖ {ρίο οο[]ατα», Ώε βὶς απτίδιις τοεόσυς Αρο]Ηπε,νί- 
ἁθήνπσισα Ηοπαςςὶ. Βππιὸ Ππςαἰπα; απεΆοτεπα Εαεῖτ.ᾳ. ᾱ. ὃς ἀῤβράσί τε ὰ, 
γάιαιβὶ βαρίαν γοσωγ ἀλάση δ;δωσι: ῄης οἶζας εἰπῃ πποιΏος γἰοτΗΙΗ ἃς ΠΠ χθγπα 
{145 τείρους» εμτατουἴε ἀῑκας.ευπι 19 πιεάἹςαπ1 βιοµ[εοξεῃι ῥιαδεις. Ἡβ- 
Ρες ὁ ρτο ἑςφ μή Π6α αρµἁ Ηοπιοταπ {αΡε: γη µπαι βπέςηι Ρτοξεταπι οχεπαρ]ηη. 
Πιαά, α. : 

Ἠπείλησον μῦ9ο)» ὃ ϱὴ τετελεσμιέγος ὅδτ, 
πέεεν τε κίδαευ). 9εεμπὰὸ Εαςῖς εἰε]νατοράϊεα ατεῖς αμε]οτοπα-α-ἀ. παρεος, πίὠῳ κι-- 

Δαεισικίω ἐμπέείαν. Πμε νηο νοςαρμ]ο,τίω »δαειςαὴ. 
ὣδυσ τε μοῖσω. Τ εττὶὸ Εαεῖξ αμτ]οίεπα Ὀυπησπίτασίς Πεεταττα ᾱ- ἆᾱ- ὃς δωρετωι. 

πίω µκσκίω , ὃἷς αλ βέληπω. ΦΙΠ1ο αμέςπι Μηζαπα, {ο ἸΜηῄάσαπι Ἆος Ίοςο, ντ α- 
Ριιά νεεετες,αἶ µουπκίω γοςαΏαπί ῥΗΙαΙΣΑΣΟΤΗ. {ει ζρᾶγΙαήο Πε. - 

πόλεμο ἆγιλῶ. Ἠος εί, ἀξισόσον αγων εἰς πα φρέναι Ἡ αἱ ρώπων τζω ἔυνο-- 
Μίω. δὶς «µαττο οσο Αροῄίπεπι ἐαεῖς απσποτεπα οπασηπα Ίοσυσα εοπΏί- 
εαΏοπ». Ἰναπι απμαι βπίπχαπι Ἀμαναπίς Ἠτεῃς εκςο]ηίε, ἆατ «οραἰτίο- 
πεπα τεταα ας αἲ τεζαπι Ροαατα » ὃς αἲ οἰπταςς εοπεοτάῖατα {ὰ- 
εἶαπε. 

μυλὸν τ᾽ ἀμφέσᾳ.Οπαἱητὸ ἃ γατίεῖπῖο εππα εοπηπιεηάαξ.α-ἆ.ὅσις τὸ ἄυτου ἄμσο μα)” 
κὸγ αμφέπειν Ῥ6Ι μυχό; ααντήῖο ἱπτε]ΐσις ἐρέμαι {οουπι νδί τοάάεδαπειιγ οσασιι-- 
14. μωτεῖος απτεπι ροξεςὲ, ΡΙΟ µαπχός» δξ μαπήες Ρε ἀῑαίγβα. ὃ ο ἴε 
81. ν 

ο πῷ ὢ.Ἠος εἴε, ᾧ λενσιμῷ καὶ τὰς Ἠρααλείδας, καὶ τὸς Αιγιμις ποῖδας χατώκησε ὦ 
Δαχεδώμοι », αὶ Αθ, ὁὶ Πύλο. Ὑἱὰς Ῥαταρβταβη Ἱαπαπι, Όεςα- 
Ποπεπα αητεπι Ἱάπς {ππήτ τεάεμπάί οὐ τβαῖοτες Ατεβιαί». αὐος εἶἶπα 
Ἠετας]λάῑς εοπαπαἰ{σει. Ῥετ Ῥγ]πα Πῖς Φεοµαβες ναῖε Μείεµεα 1πεεὶ- 
Ἠσι, κας 

ὥασσεγ. ΕΠ Αοηἒ. ἔνασω δεπίπατο σ. πας εαυία » Τ9παααατ ἂ- 
γάω :..ὃς ἀλχώτας εβ αεειίατ. Ρ]υταί. ὰ τεᾶο Πησι]ᾶτ. ἀλκήής «παπα. ὃε Ὥο- 
τὶοὲ ἄλκάνς, Ρεηῖτ, ἀλεόθτος δε Ρετ εοπιτοξξοΏεία ἆλκαλτος, ὃς Πς ἵπ οδίῖ-, 

μες πα. η ν 53 σ. ΄ ς ην α- ος ΄ : 

σο ο ἐμὼ. Ἠος εξ, σο ὁ ἔμο κλέος χοὺχᾶτωι. εἶναι ἅπτὸ Ἔπαρτης, Ῥἱπάα- 
της ΤΠεβαπως οβεμάϊε Τπεβαπος εμπα [αεοάκαιοπίής εαπἀεπιτειταπι Ἰηλα-- 
ιταβε. Τ]αά αμίεπι Εμάϊο εοπεεπάετε γἱάείηχ ροξτα» νε {ε ].ασεάσπιοπ]ο- 
αυπη δὲ ΟΥτεπαοτησι» Ρτοίπάε δε {ρβις νιδεουῖς Αποζηιοὶ. εοβηαεα εῄεο-- 
Ἀεράας, 

παρόφεασς.. Ὁ αῴπορ. κὠλ, ια, μετάφερσν».. 

πιρρε τηαίοτες ποβήΛο- ὅδο γελολαμλνος μία σεπῖ Ύεηθ- 
πεὶ Εἴηῃ, Τβεβαποσαση Εαπιέα, ὕωντο Θκρανδε φῶ- ο 1115 4 Τρέχα Ῥίγε: 
απὶ Ἰβεεάππιοπεσι μπω Ώο: σος Αμῖδα, ἐμρὶ. πατέρε. «Αεσίάς 1π6ἱ Ἠιαίσες 



ΡΥτ ιο οἱ Ἡ 

εἰεηβδης, ὃς Απ λοάεπισ πή- 

φταταπτᾳδί εππατεπηροσε Ρτο- 
Ῥαρατί,εσ ἥ]]ς ἔπετσητ εοἶοπίς 
απ ἐπ Τµεταπα αἀάαξεϊ {αητ: 
Χεασε Ἠάε βπε ἁῑπίπα Ρτο- 
απάεηεῖα Ελέα ἴπατ. ατα {ν- 
εσπι Αεσϊάας ἆ εε]εὈταπάα 
Όατπεα, ερυἶαπα πσ]εῖς νιδξ]- 

τηῖς Ἱηβσδαπι αἀάσχθιας, 

ἝὍπος Ηεταςάα ρετ Βαεοξίαπα 
αταΏίευητες , οξἑασ]ϊ πποβίτα 

ΤΠεδίς αεεερεταπε, ὃς αὃ ἱο 
Αροϊμαῖς ερα]ο {εουτα 9Ρ3Γ- 
ταπι αὐάαχετωπε. Οπαπ οὗ 
εαυ(ασι Ἰωθμταεῖς Ρετ {αεεε[ῖ- 
Όπεπι εἴἴαπι ἵω]ασγα, ὃ Δ- 
Ροῖο,ζατπείς ΒΙέεε(αοτῖς τπῖς, 
1η «οππήπίο λοπουβεὲ «εἶε- 

Θεῶ, ἅτερ' ἀλλὰ μα τε ᾱ- 

2ν 
πολύθυτον ἓε ἐρῶοΥ» 
Έγδω αλαδεξἁμλνο 
Άπολλοῦ 9 τὰ 

Καρεῖα » ἓν δε ὅτ- 
βί- 

ζοιᾶν Κυραύας ἀγα- 

κτιμδέων πόλη» ἔρουτε 

τα) 
Ξαλκοχάρμαε ξένοι : 

τα. ο | Ἑ- 

λέ- 

ν6 ὸ όλον, αάσλωδες- 
σα αώσθαν ἐπεὶ ἐφὸν 

ον 305 
ποη αὐωπε Ῥήρ:: {εά 

Γεσατε φποάάαηι σάάα- 

αἱ αά πως τ]- 

ἄπατμτ ερβ1ΝΙΗ- 1η” 

4ς {η{Πρίεησες  Αροῖν 

το ολ ο τα 

εεἰεὔγαηε Ο7γεΛες ναΙ- 

ἱὁ ὔαβςπεη οάμρεῆς 7: 

ῥεπιητω 1ΜεθίΜΗΣ α- 

γεῦ απ σαμάεησεξ 

ῥορίσες ΤήοιαΗ{ ΑηΣέ- 
πογίάα, Ομ51 Ηε[εηα ε- 
ή εὺ ΡέΠΕΤΗΛΣ, [η 
Πέ εΊη β4ὔγ1ΗΡοἲῖ- 
0 μ411 γΙήεγηηέ 

Έταπηυς Οὕτεπεω Υίδεσι αἀϊβοῖ]ς να]άὲ Ιωᾷσηεπι : Ύπαπι Τ{οΙαΏΣ 4ποαας λοίρί- 

τας, Ὀε]]σοία ρτοῖες Απεεποςϊς, 1πςο]σᾶ: : ου Ροασαπα Ρε]ῆςο Ἰποσπάϊο γα[αῖαπα 

ψῖάεταπε ραισίαπα, εππῃ Μεπεῖαο Ἠείεπαι αφάαεεωτε ἵπ 1άθγαπά νίααε γεπετοΏες τ- 

81 εττοτίδης ἑεΠι «οπ{εάετυης, ὃς εὸ ἀεάπᾶα εοἶοπία αἆ πεπῖς τποτής 1ππάΗ {ππε. 

α. - 9, Ὁ « ε ο 9 ». 9 ο 

δεν γλυναμβόα. Ἠος εβ.» ἓξ ἃς γωλονμδόοι ο «φεύρργοι ἡμῶν οἱ Αἰγάδα εἲς τίω Θορα» 

ἀφίκοντο. ΠΠ αβοτῖᾶ παπς ντ {ε παδες, Ὀσειήτετ αΕΙΏΡΟ 1Π ΡαταρΏταβ. ΑΡρατεῖ α- 

τεπα Ροξεαπι ἵηπμετο γε]]ε Αερίάας Πε Τήεραπος, αιά Ἱαςεάαπιοπεπι 

ἄπεταπες πάς ἵπ Τμεταπα» εκ Τμετα ἵπ Ἰωθγαπα πήθτατυητ. Οἶὗσι σα- 

τοσα Ἠειας]ιάα {οεῖος Πδί αμα σετεπί Αερϊάας ; εὁς.{ππεπετήπε (ατπεία 

Ἀρο]]ίπί {αετα «εἰερταπτε. ΟΠοσυπι {αοτοτυπὰ οδ/{εεµαοπεπι Ταςε- 

ἀφπιοηπς 1π Ἐδεταπι » ὃς Ἰάθγαπι Ρες 

άλετὶ, 
Ὁ 4Θεῶ ἅτορ.Υ 1ὰς ἵπ ΟΗ1.Εσαίπα ὃς οὔεν ΘΕ5- 

ἀλλὰ κοράτι. Ὦλήπα ρτουήάεπεῖα {463 

Ἱπεσίπε. Νάπα εἶπι Όατηεα «εἰερτατεπε » 

{πεςεβίσοπεπι. τταπμἱεταπε ρο- 

ππιαἶε» Ὑε {αἱ πισίοτε ορανταπα 
παεητί πε, ὃς αὖ Ἠετας]ιάις 

αΏιπαρεῖ {οςἳ].. Αρρε]]ας πολύδυτον Ἐράνο » Ἐραίωπι Ἱ απο πίτας νισπί 

πωπάχαπευτ. Ἐβ ἀμεεπι πολύδυπε.» ὁ ἐν σολλῶ Φωσιῶν σωώεσῶέ ή ρμὰ 

εοπᾶε ες γἱς μην. ἔράνος ποα βρπίβεαε Ἆος Ίοςο οσεπᾶπα σοἱ]αείείαπα » τεά 

βπιρΗεῖτες εἰλαπίίω. Μεπάς {αρεδις Ίοευς. ΊΝαπι πος εοἶοα αρηπάας 

{γΗ]αβα. ὁ 

στὸ Καρθα.Οοπισιεπάαεῖο Ογτεπαοσµπι ὰ Ρίεία:ς, απὸά (:ατπεῖα Αροϊιαῖς 

Έετα νὰ ππαϊοΏῖδιης ασσερτα οὔ/ετμασεης.Εςκ «5. Ραήαπία 3- ἀε τες. [-ασοπά- 

εἰς αΡρατεε ὰ 6αΓπο Αεατπαπε ΩμοάαΒι Ἰπβϊευέα εβε΄ ἵαετα Ῥας:, υπᾶς δὲ 

Οατπευς ἀῑόχως Πε Αρο]ιο.[ά Εαέξαπα Οἰψπιρίαάε 26. εοσίπνας εκ Ατῑς- 

παὶ Ώΐρη.4.ς.4«Ν δἱ 2πξεπι δὲ αμουποᾶο εεἰείντατοπεις 1άεπο οξέεπᾶίε].4.6ς 

9.1 Ώπσπι Ίουμπα «πποτατ Ὦ οἑχΗπαιας Ο6αᾷµβοσυς» ἆαπς {οἱεπηίεατεπα 

οποπόαπι εοπυςπίςμεῖαπι Ώαθετε εμτα Μάαίεο Η]ο έεβῖο ον πα. {ει σπίωοσηγο», 
1) 

: ἳ 
ὶ 
ἳ 



ος ΡΙΝΡΑΚΕΤΙ 
{εισεωῶν ἑορτίὼ αρρεοΌαης.Μ]τας Π]ς πιαζχασί νὶόχίπχας οβοπά]ε Ροξτα ους 
ἀῑκίε,πολύβυτον ἔρανογ.Ἑϊ εεττὲ ἤρνι ]οςο οἶτατο 4. Ὀιρπο[ορᾶ. Αε]επεί ἤαῦε- 
τατΏοεα {η ]οεῖς αυἱ Ππα]]ες «ΓΑΠ τεητοτή]ς, νοΊ]σιε ποπέπα «απαῦαητ Ἡο- 
παίπες» {άᾳπς Εεβαπν]Ώ ποππα ἀἰεπιρεοτοβαδατυτ,πηα]τα γἱά]πια εελῃΏτ ης- 
οεατία. 

σιβίζομδυ. Α΄ σιβιζω «ω/ο, βομΟΥΟ, Ῥοδτ σπα. ας σιβάζω, ἀγικτιμλαν Ὦοσ]ςὸ. 
Ρτο ἀγακπιδυίω. Αγακτιόνος ε{ὶ ὁ γαλ λαµφεθε κεκτιδῥος, γα] ήΦλάιάὸ εὐιῇ- 
411. Εῑι αὓ ἄγων γα]άὸν Ον κτίζω εὐπάο, «άιδεο» ὃτ {υπαῖειτ ἃ Γατῆς. τας, 

ει 

ΡΕΠ. κεκτισµδῥο»,Λεο]. νετὸ πεσίἰεξχο απβπιεητο {ΠαραΡδ. δε τεϊεέτο σ. πιθετὶ. 
εαιία κτίρόνος , δε εππι ἄγω τε]εξχο ν. ειρἑοπία εαιήαρρτο ἀγωκτίμλνος, ἀῑςῖτω- 
-ἀγακτίῶνος, Ῥτο Ώος αριά Ἠοπιετυπη {ρε ἱερίτις ἐυκτβῥηπόλις. 

Αιπαροείδα, Ὦ)οτ.Ρτο Αὐτέωσείδαε, Ώρτεάϊειτ αὐτεπι. ἵπ Πήτοτίαπι Απες-. 
πους ὃς εἶας {Φείοσυπι, απί εχοῖία Ττοῖα Μεπείαυτα {εαιμᾶ μπε , ὃς ἷπ 
110γα {εάες. Ῥοΐπετυπι. Ἠπης ποπημ]Η. ραιτία {ηαε- ριοώτοσεπη ΕΠΕ ρι-. 
ΤαἵπΠς. 

κάπγοβεσα», Ἠος εβ; κατασαυ ίσου. παπα απ ΕπΙπι χασνόο,Ουος εβ γετδαπι 
Ροξτευπ., Ρίο χαπίζω, βεἠ σαι [ηηιο (ηῇ ο , πα ἠ]οππίπιις ὰ εοπ/{εομεπΏ αΏεε; 
οεάεης εἰ Ιπιε]Ησεπάυπι, Ἐτ Πς πιετουγπαϊςὲ είπα καπγὸς, αὐτὶ πυρὸς. Υίυς- : [ολ Ὕ αν 2 ίώ, 

ΦείυΤ.. 

παράφέρας, 

Ρουτὸ Ἠάπε. Απτεποσίς.ρο- 
{πετοτηπι σερίεπ εσεὔτεπι. 
ὃς δε]Πςοίαπι, πιᾶσΏο Βαάϊο, 
Ἑαπασαπα ἆπίπος Άοποσες- 
Ἐπεείταπι, Ροξὲ ΠπιΟΣἔεπΑ [4ετ]- 
ξεῖ]ς εοἶσης, ἁοηί[αιις εοἶιο- 
Ἠε[ίαητ, Βατά (αἡὰς Ατήζοιο- 
Ἡς, ἀῑ6Η) εοπιῖτες, ου]. πηπεῖς 
ατα ἀρᾶς αρεῄίεης, ἵῃ εαπι 
ΣεσιοπεῖΏ εε]επδας Ἠληῖδας 
τεᾶος ἀσχῖε. ᾿Ἐάεπι αὐτεπί: 
Ῥαΐεας. τες ἁμιίρας Ἄπσυβίο- 
ξεςτεάἁιάτε, απ πτω Ίπασηος 
Ώεοσυπι]ηςος Ἰωβήσμᾶσ,σα πι. 
Φεοῖτ γίατα ποπιπε Όεστο- 
τατα: ἱευ]σαΏις πἰπαίτυτα ἱαρί- 

ἄἴδης. Πτάτααι, ἁπεᾶαιη ὃς. 

Ρίαωαπα», νε εαπῖς εσίαση [ες 
Ῥοσπία, ὃς βοπλρᾶ» απᾶ ρσες]- 
Έας ὅς (ετιλςή]ς πια]α αἳ Ἀο- 

πήπῖθης Ῥτορυ]ίαα τι τά τεπῃ- 
Φίάπα αρο]]ιπῖς εὔπεες εχεῖ- 

τεῖ; εἜάας εαιτεῖτα 1Ώραστε, 

᾿ἔτωφ. κὠλ., Ιδο. 

ο κ, / 2)ς-- «) άρει. τος! ἐλάσισπο 9- 
γος ων 

᾿ ὀνδυκέως Φέλούται 
Ἀυσίαιση αἲ δξες 
Ἰπφέοντέε σρε ζωροφόεοι 

Δ - 5, ΄ .) 

τᾶν Αεισυτέληςὤγα}ε Ίαυσ- 
σας θά, 

ἆλὸς βαβεῖαν κἐλευδεν αλοῖ-- 

. : ος 

κτίσεδ ἆλσια μείζονα Ἱ- 

Θεών, ἐνθυτομόγτε εωτίδη- 
ο Σε ελ 

Απολλωγίαις 

᾿Ελεξιμβεέτοις πεθάδα ποµ-- 
σποὺς- 

». « αρ 

εμιδυ ἑσπύπεοτογ- 
κ. Ν 3, 

Σκυρωπῶ οσόν.ἓγ-- 
Φα Φρυμροις ἆλρρας- 
ἔαι θχα κεπαι δολώΥ. 

πδὶ ἔοτασι ει {εοτίπι ὅςρτεςίρΏο ἴπ]οςο ἀεβαηης ἱαεςῖς 

μετέρρασις.. 

1 ζε[ῖο. ΕΠΜΟΥΜΤΗ ασε 
ασ14ΣΤ1ΕΕΊΗ σεηΣέ 70” 
Ρεητὲ εχεἰρίαηΣ {αεγήρ- 
ες γἱγὶ αάεος αεεράέ- . 
265 4Η ΡΥΗΗ {4507652 
{μου Α71βοΣεΙες α{άμ- 
ΑΣ ΠΑΗ1616 ο. 121Υή 

γο[μπάαπεν 11η αρετ]- 
εηε Οοπώά αεί 
ὄφρος ”ηαίογες ὨεογΗήήΣ 
/εεᾷ, γα ποπῖπε 
δογοΣΑ7η,ήἡγεδξ ασε 1-- 

54 γε εζε; βίαμστεε- 
ο. Ῥετβγερεης 1η Α- 
Ρο[μπεῦ Ρο/1ρ6 ΡγορΗ/- 
{αησίῤη» πια]α αὖ ᾖο- 
2111ύΗ5-, γδι Ρο γεια 

{η Ρ6726 071/6ογῇΗ 1ά-- 
«ροζ ΙΟΥΣ 12. 



Ῥό πα Ρν»η σαᾳπ.οΡδΕε Υ. 297 
-- - Ξ ες 5 ος Φος , 

ὃ ὧε«Οομστεε ειπα {αρεσίοήρις: δὲ ἄριε παετοπγπςὲ «ἀῑςϊεᾶχ ,Ρ{Ο πὄλεμοο 

Έυατε ὦ αρει ἁῑ ταση Ῥτο ον πολέμῳ. 

τὸ ο ἑκάσσπο. Ἡ ος ο» το Ὁ οἳ Αυτέώορος Έθνος πο 

θρις Σρρόμόμοι τιμώσιγρός ὁ Βάθος κἩὶ Φα λαεσω Ἴγα 

ἑεποτίάας εοπιπιεπάας αὉ ποποτίριι5 ἁσιπϊς σος ας 

Ογτεηαί5,αυῖ ρεϊρμτα[ασὲ Ιππυῦτατσαυπα 

οὗ ἐλαιύω ὃς ἔσπος:ὃς ροξιεσα είερρτο ἵππτκθε 

ὀνδικέως Φέχουται Ἀνσίαις. 

{ο κ-δς ἡ.ἴΏε. πηὐίαϊο. 

ἠλνέω εβ ροξς ρτο εἰωωνπεεέυομιαι,ἐθλο ία. Ἡε αὉ 

σηίπεατ ἀντόν, αραπάϊτας ρταροΏο ὤθος. 

κήσε οἳ ἆλστα.Ἠος εβιἔκτισέ 3 μεγάλα τερδνν. 

Ἰαμάαε,ἄλση ἵππε σερδέ»,αᾶ. νοσατ µεζογα, ΙΟ 6 

Ἠος εβ, ὀπιμελῶς Φδεξιοωώται θυσ. 

Ροξτ.αἀμειὈ.ᾳποά Μασπ.Ἑσγτραπτετρτετατατ Φιλοτίκως, 

μελῶς, μετ ἐπιοροφᾶς ν ῥτοβεησὲ ». ἆῑς 

Πἱειεέπρ.Ἠ ος ἀεάιςιε Έ 

Ξεῃ Ίπο πιμτατοιὃςζ οἵπυ Αεο][οὺ 

πὸ , εἴμη 400 4ΓΑΣ1 

λεμικὸ 2 σι) θυσίαις καὶ δὗ- 

Ἂο εἷς Λιξύω. Οπίου» γειρῖς Απ. 

οερεταπῖ ροβ πποσίεπα ἃ 

ἆῑςιε τὰς Αειςυτέλης, δες, ἑλάσππος ΕΕ 

{ει πελεµικὸς, 
ας. ΕΒ αυἴεπα ὀνόυκέως 

ζίωριμετ. ἀπιμελείας ο ὅπι- 

οΏε» ἄεζγαΣὲ » ο {0- 

βατιαῦ Τοπίςο ἑέκωιρτο «ΟΙΗΤΗ.δέχοµαμέ ρετ Ρ4ΤΩΡΟ: 

ὁ,Α Π/ ἀεάπεᾶτ αῦ ὦ δε δν 72 Οζ λπ/ετ- 

ὤμοι νεβίςμηη.δε 8Ώτς σρὸ αμοά {- 

Ῥατευπῃ ἃ τεβις 1π Αέπῑςα ρε(ᾶς 

παρε], µεγάλο-πεαιε επίπι σεὀς 

ἄλλα συγκεεμαμὸἁ ππαῖοτες-ασος Εεεεής α πάπα απ! ἶσπι εχίαβαπτ. 
΄ . . . 

ὀνδύτομο σε.ε]ος εἰ, ἐποίησε Ὦ) πέω 

ὄίεη τοῖς ἵσσοις,καὶ ταῖς πομποῖς πας ὦ 
΄ ορ, 3 , 9 « 

Σώσως.Εϊτ ἐυφύτομος αἳὉ ἐωδὺς ὃζ τέρρωρΏ 410 τοµο». 

Δ 

» 

{ίμθβρτοθνο αλέέων ἀπὸ Ὦ βεςῖ κακζ. 

Σκυρωτα) Ὦ)οἵ. ΡεΟ Σκωρωτίω. Υα θεγτοῖα» 

λατύση κα ἀπ ὃὶ κατεργασίας Ἡ λίδων ἄποπιπ]ουσα, Ρα 

Ἐχυρωπέὼ ὁδὺν ὀνδυτεγὴ καὶ λείαν» ἵνα βέωπο βῶ- 

παλεζούσαις τὰ 3 ἀλδρώπων χοκὼ εἲς Απόλλωνος 

}εβῖ ετἶαπα Ροῖεβ ἔνλυτονο. ἀκδ- 

Ἡος εβ,λιδέερωτος. ΕΞ ἃ σχύρρν,Ἅος εἴτ, 

]ής» ὃς ας αὐας 1η Ροµεπάϊς Ια-- 

ριάίρης ἀεε]άνπε.[απυῖε αυτεπα α{ρετυσα Ρεὴς ΒήΠε Άωπς Ἰοευπα,ροίξεα τεφά- 

ἔπι εοπαοά πα. 

δα «ορυμωοῖ;.Βατεί ποπος Ροβί Πποστεπα ὰ ἶοεο {εραίευτας: ᾳ-ἀ. ἔνδα οἰακελω- 

Εισµένος Ὦ ἄλλων ξασλέων ὁ Ῥώήος τεῶνκὼς τάφου ἔχει ἓπ᾽ ὁράτοις ὃὶ ἀγρεβε.Τη ΕΟΝ” 

Απιᾶίοπε Ἠπίας. {εηεεησῖα ὁπὶ αΏτς Φρυμωσῖςεβ ροπεπάµπη: ὃς ίχα {εἠρεπάμπα, 

ΦοὮ οσίδλα, 

σπράφεωσιρε 

Οἱ ροβᾳ παπι ΊωεεςἌρ- 
σωίπες {αε]ιεῖτες γἰχη, Ρος 
σηοττεπῃι ὰ Ρορπίο ὦπαπᾶ 
Ἠετος επίειις εξ. ΑΙ] νετὸ 
τεσες{αετὶ πἠπΏς Ἀοποτ- 
Φεστο {ερα]εΏσηπη, ἔεοτέῖπα: 
8Ώτε ντδεπι {οτής- Γαπτ: 
Οπή οσιπες ππεπτε Παῦτες- 
Σαπεῖςῖπ Ἰοεῖς Ίάεσητε αἩ- 
ἀῑᾶτ εἰνοτεα]επι Ώσπις Ώγτῃ- 
Αυτα, απο Ατοεβ]αί γόστης- 

ορρφὴ δι κὠλ.ις. 

τν «1 ῷ ὧν ο 

ὥακορ ὃς αὐδρων µέτα 
2) 5 
ἔνακγλήρως δὶ Έπειτα 
λαοσεξής, ἅτερὃε Ὁ «ρο 
ου 

ῥιάπων ἕτεροι λαλβγτες αἲ- - 

δαν, 

6ασιλέες ἱοροὶ 
μα η 59 3 
ἑντή. µεγάλαν ὁ αρέτα»: 

Φείσο μαλακή. 

εετάρρασς. 

Έεασηρ ηπ]άειη 1116" 

ῥοπηήπες ῥᾳῥιςαδασ»βέ- 

Τό/ηε Ρο[ίεα ὁὶ ΡορΗ15 

είγης: [εογ/η 445ΕΠΗ 

Απ1ρ αάες αἰή {0718 

7Ο γεσες {4071 [Ηη2. 
ΜΙασμαν αμτεῖῃ γ{7- 
ΣΕ «ΟΙ τοτε 11-- 

6αζάσι» Ρ}ΠΙΠΟΥήΤπη µε: 
Ὀὰάάἆ Ἡ]. 



506 ον 
ἵποσης ταβαυαπά ΠΠΟΝΙ {0- 

ών σαοτο, (πδεας αβα(ο 

Στεῖσαξα γὶτο[αἴς : [έαπε Ἆος 

ποποῖπε ξα]ίοες ασπο(εᾶς, 

εὗτι Αδ8ί δε 1ο Ατεεβίασ 

ΡΙΝΟΚΟΤ 
ἑωωτῖσω » πόμων 3) ὅσο- 

κος 
µασγ ἀχθουτί ποε 

Ἀθοία φρεὺ » σρὸν ἄλβον, 
ε 

{1 οη1όη5 αμάμ/ΗΗ 1ε/- 
ΤΕΑΥπΕΆΓΕ, [μη [α- 
ΠΙΕ2ΕΕΠΗΡΙΙό/4ε εθη-- 
ΤΠΕ 7 ΑΣΙΑΣ Ο Ἠ-- 

Ν : ῄ {ὲ ἀεζμταπι ΑγερΙαό: 
ζπέπι 1 1171 Ιππεμς 
4ειρε 44γεο εη{ε «οἩπ- 

εοηάπε ρπτεπί Ώος ]σα- ἡ- 

ἄἲς Ὀεπεβείαπι,απαπαιαι ϱ τε Χοιγα) χάθιν 
αἴ]ς " { Ξ .” η ΄ 
14 Ρτορηξὲ ἀεὐίτυπιαπει ἔγδικό τ' Αοκεύλα. } ὧν 

{Ώ «ἶιστο «απεπΏμπι Ιπμε- 8 

παπι ἄεςεε ἀεςαηῖατε 4πτεο οί , 3 {ρίοµΗπα Ῥβαδιρη γε- 

οπίε εοπίριεασπῃ ΑροὶΕ- οιδ Φρα τε αν {οηγε, οι 

πρι, σάοθᾳ Φοβον απυεῃ, 
υ 

µάκαρ ᾖ.Ῥαϊτυπη Ἰαδδαι αῦ ποποτε απο Οὐτεβα! νίπεπεστα ρήμα ρτοίεοι 

{ιης:8ς αὐ «ο αμο ἀείππάχαπα εαηϱµασα Ηετοξπι εοἶεπεε εωπιαίασμπε. Όατε 

οἶπι ἵαητο ἵη Ρτετίο {εείε απῖς ὃς ροίξ πιοστεπι,εοἱ]ίσετε Πἶσεε πάπευσα ο]ής ὰ 

τεσίοις ἁπίετεραίτ.Ῥαΐέπα αμτεία 1η (ορεῖς Εελπίοοτιναι γἱάστε ΕΒ;, γῖτος πια- 

6ᾳο5 Ροβῖ πιοιτεαι ἁῑ]πίς Ποποσίδις εκοερτος Εαίῇς. 

λαυσεβλειροζε. ὁ ὑπὸ οὗ λαξ σεξόρδυος»ς1ἱ  Ροραίο ϱοΗ(Η7.:π6) δωµάτων 9ελο]. 

εχροπίεπεὲ 3 Σ πέκεως πυλὀν, 6η2ε Ρού1.5 ντόδ.Ῥωτο ἀἶδαν» αιοά Ώοτίοὸ ἀῑοίτις 
Ρίο ἀἰφίωρΏίο {μπαά ΡΓ0 τάφον. 

μέλαν δ᾽ ἀιετα).Εραποάις 34 Ἰαυάες Ατοςβαί:δε ρε ἠδοποιίαν ἔαοῖς ἀεξιπέτος. 

αβῖςί ἱιοπούδις βἱή Ατεεβίαὶ. Ιπ ριαεεἀεπεῖρας εείαπα Ἱτετάπα αἴηαε Ίεεγαπι 

ἁοαιήτ ροβεσίεαΏς [απάεπι αἆ ἀβιπᾶχος Ρετείποτς. Ἠῖς ρεςμΠίάήίτετ πιασηβ!α 

«γίτεπτετα αρρεῖῖας γ]έχοτίαπι Ίῆααι Βγτ[ήσαπι Ατεεβ]α]. 

δείσω μαλδακά. Μειαρµοσίεα Ίας {πητ : Ώαπι νε τοτῖς ὃς Πυπιοτῖς αΏη- 

«ῇῃο Εαοῖτ ντ Ρίαητα νἰτείσαε : {ς δε «ατππεΏ σώο υίστης εοπίρετσῖτητ » εαπα 

βὶεῖε ἀλατισπϊοτεπι. Νοπη]ί «οάϊσες Ιεσιπῖ µεάλαρ αρεταῦ ῥῶδεισὸ 1π δεπῖς. 

Ρίως, αι Ιεζχίο {επίηπι ποπ οοττιµπρῖε. δαπι {εαπεπεῖς νετδῖ εσηβτηέτίο εἴ 

σεπὶσῖιο εβτεεερτα. 9ή µεχάλαν ἀρετανίτ αοζμί. βης.ἰεσα».εηῖε Ὠοι.Ρτο εὔπι. 

ωεγάλίω ἀρετί τῇ. νετὸ μεγάλα». ἀρεταῦ ῥαγδεισαῇ ετῖε ρεπήτ. Ρ]ατ. ος. Ρίο «οπηπη. 

μεγάλων αβε ῥώδεισων. : ς : 

οπογύωσα. Ῥοδήειπι εὲ δὲ Ῥιπάαείσμπι νοεαρυἶωπα ὀσόχευμα, 40 ὅσο- 

πάω Αρ μιήο ἀεάπξξαπινα-ᾱ. ζμβο: {εὰ {απ τησ ρτο οοπηση«χμὸς {1μ107. ἀκοῦοΥτ 

Ίδος. Ότο εοπΙΙΠ.ἀχούουσ.Γ93Ε λθονίᾳ φροὴ» Ίος εἴξ, ἄσοωρ αιδά {10 εεττα 14- 

: τιμή. 
αν θμάπι ἔαςΠείεαξοπα ἀῑεῖε αμαέσπας υϊποπείαπι Ίαυς οὐ ἀεθμαᾶ

ος 

Πιαϊοσες Ρεσίπεῖ. σαν Ώογ.δς Ροξ,ΡΤΟ σρέτερεενοὐκέῖος, ἔδλος ν ρ, {ο/1ε[ΗΕΡΥΡΤΟ” 

27Η5. 
ὃὶ ὦ ἀοιδα. 

λωνα. Λάποπεεο 

απίπιο εἴσα Μλαπα., ο 

ἔοττε,αιὸδὰ αμπὶσσίοτες 
{46105 

ουσης,ς.Ο.δί 2.Ργτ. 

ος εβι,όν πια Αρκεζλαον Ωθοσέκει ὀ 2ορῷ γέων ἀθιδόντων υμνεή Ασελ-- 

πιο] φδοτόπι.Νάπι εὔπλ αυ] εί ορε νὲεῖε, ἀεεὲτ 6τατο εβε 

πίωε εξ Αροηῖς ερίεὮετοὮ » οί ἀῑείεας αὐτευαι επίεπα 

Παυοατπίξας οπ[ῖς αεατος. Ψ ετθητω ἀπύφ 11η ος- 



ΡΥΤΗΙΟΚΕ. ΟΡΕ 
» 

σαραφεδσε. 

πώ 

εὖπι επεῦτ 1ρᾷ απτ]χοτ 
εστεςῖς γιέχοτῖα εχΡγτΏο- 

πο τεροτταζα, Ρτο αμα Υε- 

Ώ18ο εβτωίπε ἀεςοτεῖας 

ἀπ {οἰαείαπα πιασησόσαϊη 

Βιππρτα σπα σπος ξεεῖι. υι- 

τση ἵγαπι ν ἶαπε ἱσπάαητ 
πὶτιαρίεητες ,ὃς Ρταάεπτεξ. 
Ἐσοαπτεπι ]αμᾶες εἴαςρες- 
ξεανεπάο , γυὶσατίδις ]ο- 
απεπάϊ ἑοτπιπῇς ντατ.Ητς 
ἐαάϊς:ο,Ρεαάξεῖία ,ξτε]οατῖο 
Ρταβαηᾶος ει απάτῃ το 
αἰαΏῖς {ρᾳαςταΏοπε.Οποθά 
αἆ Εοτιταάἴπεπι, απἠπήατε 
ξάασίασι αἰΏπες, 15 ἵπτεσ α- 
Ίος νῖτος ἵαπτας εξ, πσπτα 
ἄητες αἷίας .πες ααδή]α γ οἶτι- 

ετῆ τεσίπα.ἴη εετταπΗπῖδ ας 
ταπτᾶ τοῦοτς υαὶετ.. 4πση- 
εσσι τη δε]ᾶς αἆ ἀεξεπίο- 
πεπι ντδῖς ναΏόαπα Ῥτορη- 
-δηαευ]αση. Τπ αάαρῃ[εεπά]ς 

αὐπερ. Κώλ., (δν 

Έλθυσα 11ωβώνοσεν 
τὸ χαλλήικον λυτέει- 
ϱ) φαπολαδ µέλος χαείει. ομαδας 

δα κέἶγον Ἐπομνέουτι συωέε 
ποί, 

λεγῤδωον εεέω. 
χρέοσοια ῥὲ αλμίας 
γ6ον φέρεται 
γλὠασαν Τε, Φάρσος τε πᾶ- 

γύ- ς , 
πἼορος ὄριξιν αἲ- 

᾿επὸς ἔσλετο. γωνίας 
δὲ, Έρχος οἱογ, ενος. δα . ρ 

3 

ἐν τε µοΐσαισα ποπαρος 
ἄπο 

ἃ Α΄ -ὅ ΄ 
ματς Φίλάς πεθαν τα» 

5 ς / ς ΄ 

3 αρμαπήλατα: σοφο». 

- 

να Μω 99 

ματάφρασς. 

ενπι ῥαδες εχ Ρ]-- 
Σφ0ηε εαΣΙ1ΡΏ μέ 
4εσπα εζγέσα γ{ώθγίά 
Ρε/οί2ογιά (ρεκᾶ- 
συ {μη πάσης 
β24ευρ.. Ομοά γη]σὸ 
21434 άμάήμ. Ῥγάβαη- 
Ζ/078Η1 ο{25ε αὖιΣ 1Η ρη-- 
267 ϱ μσβασο τ αχ 
απΗμΙ1ᾷσπΙΣΗάμγε οἲξ 
γε]ιῖ εχραμάεηε αἰώς 
{1567 ἆμει αθγία : 70- 
ὀογε 447εΙΗ {η «γζά-- 
Ηηίῤη» εξ νεμείργο- 
ρησηα ίαση. η Μηῄς 
4Μ5εΊη γοἱμλ]1 οὐ ν/- 
πε ΊάΣΤε εὔατα » αβ- 

- ος 
Ρα’ 4ΣΦπεΙΥΜΗ αςι-- 
Ζῶ207 {1215. 

ἃτ αἁἁἹ{ζεμάϊς ἁῑ[αϊρ]πῖς, εεἷετ ρτοπορτόαπεΙησεπίο {εαῦ 1ρία ρπεσῖτία οξκεπάτε, ΕΠ εεῖαπ 

φετίτας αρἰταπάϊ οπστας, εώς μα Ἱπάπβσία εκ φα 
ςώάττ. 

ἔρεεπεα π Ργτ]ή]ς ἴαπὸ 

ἔχουτα Πυβώνεδυ. (οἵατεπε Ίας επι Ἱπρειίοσίους, α. ᾱ. ἔλοντα χαλλὴσίω- παρρ”- 

μυδναν Ὑ. Φαωπονῶν, τν ὃκ, ΤΤωθωγος γέκζω, ὢ τὸ χα δίευ ὁπὶ τῇ νίκη μέλος σοτο.Βατῖο εβ εἩς 
ἀεῦεατ Ατεεβ]αις Αροἰμπεπα Ιααάστς, Πωδώνοδο αἀμετὸ. αποά βσπίβσας ὁν τῆς 
ΞΤυῤόγος, ὃς {σπαῖς Έχουπου ρτο οοτ ἔχει. 

ω 

λυτήθιογ ζωπωαρ.οίς γοςαῖ Ώος «άτΠΙΕΒ επςοσηῖ 
1 9 

αξίευτα, ααία ρτεαή ναι Ταιάϊς. 
απίτΏμπα εμας πιο]εβή]ς σης Ρτορέετ {παρεις {αδτος «Ηπα γεχατε {οἱεατ.ἵτασιε- 
αυτήειν εἴὲ τεπαιεάίαπα ααοἆ α. ομο πια]ο πος ΠθεΓας, χαρί µέλος Ἱπτε]]ήσε Παπς. 
Ἄγπιπαπη, 

37 αἴθρα κένον. Ἀπαρμιᾶτας Ατοζβιαϊ πχετῖτα εο απὸά ὰ Εαρίεπάδας Ἰαπάεεατ.Ναπε 
"αἨμά ατσι]ε {ρίαπῃ εΠε γετὲ Ίαμάε ἀϊσαυπα. Νεπίπεπι επᾶπι π/Ε. πιετίταπα Ίαιι- 
ἆσατ {αρίεπτες :αποτιπνεχεπηρ]ο 1άεπα {ε ξαόχυσυαι τεβατας Ῥ]πάστης, 

κρέοσνα ᾖ. αμάαί Ατοβ]αυτη ὰ {επῖἩ 
Νιάςπο ΟΠ. Εελέ, 

Αμσε δᾳτζαμ; ἆσερι (πες. 
Ἔος απέοπί Βδί γμῖε, πω ἡλιήαν ἔχδι Ἡ ηο 

Ρτηάεβεία αμα ροῖ]εε 1η ατατε παμεβαἩ. 

μὁ καὶ πω ἐυγκωΠίαν. φέρβετω». 

επεταροτα {απηρία ὰ τεὂυς. εοτροτεῖς αὐς αἱμηεάτ. Ἐς αυμπι αἀάῑε γλῶσ- 

Ομ ην 



ας τω πο 

4οο φαν Ῥακσον 
4 

9 

σαΐ τε]αυάαε ευΠάείι αὉ εἰοαπεηεία. 
ο. ο --ς 

ος Φρα τε, Ται5 αὉ αηϊαά πιαρηϊευόῖπς .αυα απαητᾶ ἄτ ἵᾳ Θο,ςοπηραΓα- 

τἶοπε αὖ αηἰ]ή5 {ωπαρια ο[εεπά(: δε τεστὲ τορξ τεσαῖ αεί «ὄρατατ.ᾳ.ἀ. κε’ ὃ τὸ 
΄ φ ν 5 ΄ .ν ην ον δε ο τως 

Ὥωρσος ν καὶ τω α) ρείαν ποσουτος 0πγ » ὅσος ὁ ἄετος ὤβὸς τὸω ἄλλοις ὄρνις συγκρινόμβνος. 

ἀγωνίω ϕ. Τναις ᾱ τοῦοτεςοτρο(ίς Ρείεοπαρβτατίοπεπι Ρτορᾶ ΠΜ. ασ. 
κας τν » λε ου ΄ ςε ο να Δ - ς Ρ Ῥ Ῥηασςα .ᾱ- τε 

ὦν ὃ τοῖς ἀγώσν Έχει το ἑαυσὸ ὤτγος ὁποῖον οχνρωµᾶ; καὶ ΤειχβΙΟΥ. δεμο]. πας {μπε αυ 

μασικῶς: {εὰ Ίηοπε Ηἡ]αά Ῥυτο. : 

ἔν τε μοίσωσι. Ἰ.αυς αὉ ΙπΗεμείοπε ἵω Ῥομίς Ητεπίςῖω «δις ὰ ρμοσῖεῖα εᾷ 

εἀπκατυς.ᾳ.ἆ.ἓν 3 παιδεύσει ὄξα καὶ ταλ»» 2έ2ργ πὸ ἃ φραώτης ἡλικίας, πωµ{ας Ἱπτε]]ι-- 
. » . - Δ ΔΝ .γ. 

σῖε Παπιαπίεατεπα Πεετασᾶ, δὲ ποταρὸς ε{ῖ 1) οΓ.ΡτΟ ποτέωθειγο]αχης. Νοπω]ἡ ες-- 

Ῥοπιης θαδέος αυαα ὥςετε γε]ίς εμπα 1 Ὀοπατααι Πτεταταπα Πυάς αἀεὸρτο-. 

{εσίβεινι εἰατάπι ποππεη Πτ οάερτις: {εὰ πια]ίπα {πτετρτετατί ὀξε καὶ ταχὸς :ᾳυαῇ 

Αῑεετε νεῖϊε εὔπι Ρεοπιρίο δε εε]οτῖ Ιπσεπίο Πη[ε ὰ ρηετιτῖα. ἀπὸ µητρὸς Φέ- 
1 ως ον Ξ ζ 

λάς, Ὦος ος, ἀπὸ τὴς φεόότης ἡλικία » ΟΗΙ3 Τεπεία «ταῖε νειίαποας αἆπιις «πα 

σηβττῖθης. 

πέφαντωι ἕ'. [-αις ὰ Ρεπ]τία τερεβάί εωστή5. αβριατηλάτα» Ῥος. το ὤματ- 

λάτής ἀσΙΣΑΣΟΥ Ε47ΥΗ». 

ο 

παραφέεµσς. 

Ῥέαίαπε σαποϊαποί ρσᾷ- 

εἶατα βαάϊα δε Ἰη(Πτυτα γ]- 

επείω ραστία », εἳ εεξτατας 
Βεευτατὸ :δε οτῆτες αἲξε- 
«ας. Υεαύτεπη Όεας [σπα 
Ῥοετεππροτε Ρεπειπο]επιῖα 
Ρσο{εαυεῦς ντίρας πιππῖ- 
αἲτς {ς δε ἵη Ῥοίεταπι ὃ 
Ρή Φατιτηῖ ΠΠ] δεαῖ «οπ- 
εεάϊῖτε ντ αἆ τες σετεπἆας 
ἃτ εοπβ]τα αππαπη αρρε- 
Ἶατ: πες ΡετατΏτς 1 γίτα 
«απίζα πα) ἀετεῖπιεπτῖ ζᾱ- 
ρίατ τὰ νε απεπιαἀπιοά σπα 

απιπιηπαϊ εεπροσεΆγεππα - 

πσαι νεπτοτσω βατης Εο]ία 

- Επθά(σπς απ δοτσῃ ἵπτετ- 

ταπι ἀεεατῖε, 8ο εεῖαπα 1ρ- 

δας ῥτᾶ εἶατα Ελεῖποτα Τ
ρας- 

εείεπητ: απῖα Ροβὰς Ρε;- 

ετπὸ υ]τεαῖ σῖτα . ες 

φ]επάος, πυῖ]ο Ἰητετυατο: 

ἀετοπἀείεεηὮς- - Οστετῆσι 

Ίοσεπι » επῖμς ΡΙ8άςητΙα 

ππασΏα ΑΙ 

οὔτα εοπεεδατ, τὸ πᾶσποτησα ειίαπι ΟΙγπυρΙοΗ 

ἔσωδ. κολ. ιδ. 

εἰ 3 3Ἡἳ - ΄ 

οσα π΄ εἰσγ οσιχὠειΩΥ 
ντα 

ον ο 

λῶν ἐσοσδε» Τετολαα- 

κε. Θεός πέ οἱ το 

γῶ γε ΦθόΦϱΩΥ πελει εκωα- 

στην : 

μ αἳ ρα. 

καὶ τὸλοισὸν ὦ ἕ ελδαε µάχρι- 
(6 6 

διδοοσ εσ ἔρρισυ ἀμφί τε βου- 

λαῖς -- 

ἔπει. μὴ νηοπωεις ἂ- 

γέμων χειμεεία καπισιοὰ 
Φε- 

/’ ΄” 

µαλίζα ΧΘΡ7ο). 

Διός ποι Ἰόος μέγας κυβερ- 

νὰ 
Φωκων αὐδρῶν Οἰλω. 

:Ἐνχομαὰ 0 Ολυμπί- 

α. αὗτο οδωδν 
λέρας» τὸ Ῥώτπου Ἄρει. 

γ]Βοτία Βαϊα 5εΠΕΣ1 οριησατ. 

εμετάφρασς. 

Ἐξ ΦΠ02410ς «144 
ασι γεσίοπεῖη 1πε-- 
Ῥήπεάγ Ῥγάοίατα ἴτ- 
ϊα ασστεάμαν. Ώεμ[- 
ζπε ΠΠ Άήπε δεπεµό- 
ἵω /αρρεήμας νε 
ἐν η Ρροβεγασε ὅ δα- 
Σηγηίήα δεξί ἁαέε 
αν ὁ' σης ἄε- 
4η εβει πε [7πῶε- 
ῥης εκ] νεΡ{ΟΥΗ12 
ῥγδενπης ᾖαεηρ [οβς- 
σεε εεπφης νίτα Ἡ- 
ἥμς, 1944 Ίπεης 114- 
σπᾳ σδεγβας (Όγεεηε 
γ4ΟΥΗ”: εὔαχογμ. 
0γο α6ίΣΗΥ 1 ζρµά 
εὐγηρια ᾗοες με 

ἆεζης 1 Ῥάδει σεΠεΤ. 

οσαπη νϊτοταπι Ἐοτεαπαπί σαῬετηατ., «Οτο υί ατεεβ]αο νὶἁχοσῖαπα Οἱγπιρίσεβπι 

πι Ῥγιβίὴς πιαίοσαπι ἂεςοτα ἕξ σ]οτιοία 

3 
οταξ 



τν Ἑαι ο. ϱ:ϱ 8Η σ. ΟΙ 

σαι τ εἰὼν. ος εθ,όσα τ΄ ἐπιτιδεύματα οἱ ὀπιχώθιο! αἲφεες ἀπετήδενουσε, τόσα καὶ 

ἔθτος ἐπήδευσ. Οοπηπεπάας ἀεβίαιε Ατοθβίααπι αὉ οπαιβάρεποσὔη ίσα - 

επαι Εμάϊο. ἔσοδοε Ῥτορτίὲ εξ ἔπσγεβηΣ » {εά Εὶς Πρπίᾶσας ΄λογες ν ἐΣΗ{4, 

ες αμ 0 ρτ{ηνὰτι ασσγείχηγ. Ὑἱχ {πὸ Ἰαμάε ἀισαιβσπαας,ααϊ πα] Ίπεεῃ- 

ταταπα τε συε εοτάπι ααξ πραττῖα Ιααάατί πομῖς. τετόλωηκε» πος εἰ ὑφέμεῦεν 

λὴ καπῶρδωσε, 
- 

Θεός τὲ ὦ. Οοπαρτεςαεῖο εἴε ντ Ατσεβίαυπι ἵω ἑα]ιεί νῖτα Εαέα εοπ{εσµεΠέ 

Ῥή. α. ᾱ. ὡς 3 ὃ Θεὸς ἀτὼ ὁπὶ αἳ πιεόγτος τελεί πίι δωύαμι, οὕτω καὶ τὸ λοιπὸ 

Ἐρύνου σοᾶδες ἆέθοτε ὃ' γοιῷ κοὺ σος ἕερρις καὶ ταῖς δευλαῖς φεησέχη. Το Φωώῤασςν 

Ρίο δωύαμμγίαπα οεευτηῖε Οα {πρεσίοτε.ἴη Πᾶς εεῖαπα Ὠηοξστητ ἴαυς ὁ ἔαµοτε ἆἷ- 

απᾖπο :σσσπα ἀῑσίς )ευα Ατεοβίαο νίτες πηυπς {αρρεάίτατε. 

μὴ φδηοπωεῦ. Μαϊοσασα ἀερτεςᾶτίο Ῥοποσυσι {εααίεας οοπαρτεςβείοπεπα. 

ᾱ. ᾱ. μὴ ἔάσετε τοιᾶτον ἐλάττώμα «λὶ τὸν βίου ἄσά λυέδαι ν ὧσε χα δρ ὧσο ϱ3η- 

φοσπωρου πνοὺς τὸ φύλλὰ τῶν Φένδεων κεταί ἀπὶ τω γὼ, οὕτω καὶ τὸ οράγµατα 

8 μαραθίωα. 9 ἀειδιλὴς μοι ὁ βίος ἄν» μμφέποτε Φδύων » ᾖιδὲ φυλ- 

λοῤοώ, δίς αἱἱεσονίαπι Άαης τεάάϊς ἁ]αεϊάὸ δε[ο[αβες. φηοπωθὶ » Ἆος 

εΏ, τίὼ ὁπωώραν ΦφΦΐγουσα. ΑΠὰς εΏ οἶτάα εοπάιξθΏεᾶ» χολυμβαξ 2 {ει νηκτεὶς ορυά. 

Ῥυ]άαπα. 
Φεμαλίζω. Ἐβ.οΡῖᾶε. πποάϊ» τετθὶ Δµαλίζω Ῥοξε. ΡτΟ δαµαζω «ΟΠΗ, ἆοηλὸ, 

Ρτοβίσο. Ψ]άεεις Πεή ἃ Φεµάλ» Ἰππεηςα» σὲ Φαμαλίζεν Ῥτορτίὲ ν]άεαευτ βοεῖρὲ 

Ῥτο ταλγέας βᾶς δαμῶν : Ῥετ τεαΏΠ]αεϊοΏςπι απεεπι ὡς αἷ]ς ἀῑςΙ. φαμά
λ» Ώτ ἃ ὅα- 

ριάω.δε δα µαλίζεδαι Ῥγτβ.ττ.εβ Ημπεησά Ίογε Ἰ[ἱμίγε. ε 

Διός σαι νέος. Οεπεια]ίς {εητεπεῖα απ ἆοσθε Ώοος ὙΙτοσηπι εᾖνατοσαπα 

(Δε Ῥοποσαπα οἼταπα Ρεπετε. Ομοά εὖπι Ρετίροέχωπι Πάδεας »{αεπα οτας 

νε ὃς α[αιαπὰο νἱέτοπίαπι Ογπιρίοτάπι Ατοβ]αο εοπεεάατ. α-. ᾱ. ὁ Διὸς 

νου πίω ἑκάσου πύχέω κυξορνᾶ. τοιγαρρωὸ Ένλομαι ἀυτὸν σἷα ππιμίώ πω ἀπὸ γίχης Ο- 

Ἀυμπίων Φιῤαι τῷ Αεκεσλάρ » ὅστε 6δὲ Ῥάττου λόος. Ὦ) ΙχΙς οδώρ. Ρίο Φωβα:συοὰ 

«οοπβσιή ροτεβ εὔααι ος {4οἆο, ἀπιδόμδν Βάΐττου Ἄδει φότο Φέραρν 

ἛἜεε 



ἘΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ΑΚΡΑΤΑΝΤΙΝΟ, ΧΕΝΟΟΕΑΤΙ ΑΟΕΙΟΕΝ- 
- ς ος 

αῤματ.. Ώπονσομττα νίξξοτίαπα, 
αἀερτο. 

ΕΊΔΟΣ«ς, β οὗ Ε ΥΕ. 

ΑΡΒΟὀσΥΜΕΝΤΝΥ Μ. 

εβρ η Ἰαμοσε φμἱ εὔγγη οὐ έξυγέση εῇ αζερεηρ:εὔσε- 
«ρπε ὁ βατ] ἆ Ργηβίαεα υἰξέοτίά εοπήπεπάατ. εἰπάς 
σἆ [έωα Ἰ μγα[γληίμγη ἑχαηῇΕ, νεα |αμάαε ἆ Ρίείατε εὗπα 
{π Ώεος Εμ {η Ράγεηέες ὃ Ρά1γε, ἆ ῥάΐγμο ΤΡεΤοηε,ἀ Ἴ1ο- 
οε[ία. [αβιεηεία,γεγή, εφ μέατη, ἆ εὔπάογε , 67 ΊιογΗπη βνα- 
θήδαέε πες αφ μα[ες.. : 

συρόφεάσε. θοφὴ α. ώλ. ὃν μετάφρωσις. 

; Αεπάεεαάίκοτες. Ἐτ- Ακούσωτ, ὃ 1ὸ ἑλικώπιδε Αφου  ΑΜάΙΜΕ(ΠΑΠΙ ηέσγίο- 
επῖπι Ώε]ρᾶος {οἶσπι ᾱ- ῇ ιδ ο {αρ εἶτας αμα επεῦ ΑγΠΗΠΗν 
σπαηϊΠιπωππι ὃς {πουπά{- ὦ : 
Ἅπιαπι ποβτο εβΙπ]ηε «6- «ἴθενραν»” Χαρίτων αλαπολίζο- α.8 σγΑΣΊάΥΗΗΗ γέί-- 

Ἱεύτατηως ,εππτες αάτετα- ἐν ο Γαπηρ, ΥΙΡΗΙΟΜΙΗ Ρο7- 

φῖαπι Ὀε]ρλάομ , αποά ὀμφαλον ἐοιβεύμου λθονὸς Τ1{0η4 {774 αά Σε7η- 

πιατὶ δε θυπῖ]ς ποιτεπάλπι ἕρ γαὸν Φρσοιχόμλμι, Τωδνόι- ΡύΗΙ Ρεγζεηεες : 9ὔδ 
βτερεητ!5 οτδίς τεστασηπῃ -- δρα Ἡ ν΄ τι. 

ως, ών τε. ἔνδὶ ὀλθίοισν Ἐμμδοίδεες, Γαμριζδι ἍΕΠΗΠΙΕΠΙ41 

τν το μακαρι ων 
επιϊ[α., αἴτεια αὓ οτίεητς, νοκεότευ Ζ024:1ε εεἰᾷ Χεηο- 

τ ΦΙτετα αὮ οεεἰάεηπιε Ὠπο ἑτοῖμος ὑμῶν εγασραγαζη» ΑΡ77ΗΠΟ- 

εοπευττετπε) Υδ ὃς {αΙ- οι υεὸς ὢ πολυχθύσῳ μήη {ὔε[ ση γης 1η ἁμι]-- 
εἴδης Ἐπιπιεπίάα Ρο ετῖ», Απολλωήα τετέίχίσε γάσφ. τε 4μγί Αροϊοπίο ἴμευ 

ἐς Αστϊρεπϊο αιοάἀ εἰαί- 



αν η 

τα 

ΡΥΤΗΙΟΚΙ.ΟΡΕ ΥΠ. 4ο5 

ἄεπι ποπιλαϊς 8σπΐο αἱγαῖ- αἰπῳ. κώλ. 3. ο γεροπάς εξ 1ηγνά 

τας, δε Χεποττᾶτι 11 Αροϊ- ὃν. ἔτε χθίμέειος ὄμβρες ἔποικτος {14Υ411. Ο4 ΕΠΗ επείαι-- 

Ἠπί 1ο πιαῖς ἆο- ο. Ξ πνώεε ας 
1π]ς Γεππρ εοτυσα σα. . 

ο σεν». ας ά ἔλδον ταπα Ά64Πε ΕΟΕΥΠΗ8 

πατὶοτόπι βατεοτήπα ἆῑαα- ον : ον ρα : 

εεὕπρτοπιρτα εβ Ἀγπιπο- ἐριθρόμον γεφέλαι ερατὸς ἀλάλι- 1ου Ο8 ΨΗΡΕΣΗ {α- 

τατα ελείαστας ,αἴασε ὃνα- λθος ΡέΓΗΕΙΕΝ βοΥΥ σπα 

ἀπ[αιοάί, τε ἔται ἀϊσαπα, πια ἔτ' εἴεμος ἓε μυχοιὸ ἁλὸς Μὐ8 εχεγεέη» Μηρίᾳ- 

σοστ πιαπήπισπτο τα]]α- ἄξειπαμιφόςῳ θε. ζβπυσθόμδυοο. ἐδΗῥβε Με γεησΗς Ἡε 

επς,τεπηεασε {αρεταεπίεΠξ 7 ἡ κεβ γέερβαν ἠλαγό ΕΥΜάες 

ἄπιδετ γεπεπιεῃς,ασαῖς 11 ο. : ς ο ἕ : - 

εεππρεβαϊτε οὐοσίτασ »ἃς 5 ε Ὁ Ὠέβσωπο ο χναρῳν σημ” ΤΑΡΑέΡΣΕ οί 

Ἠοττίζοπα παὺες οτιἀείετι  πατθὶ τῷ Θρασύβουλε » Κοάν τε 34 «σηπάεης » [εά ἔμεε 

{πω Νοίῖες εχετεῖτατα αν ονιά . Γαείεηη Παδεης Ρήγα 

πηΐτιατ : Ώσα ας γεηῖας ο σ λόλρισι να το ῥαστὲ ἔπο Τβγαμ]ον 
Σπαῖε οπιηῖα {εευτο αθτί- » 5 : ὁν εὔασηεηι β : 

Ῥϊεπτε τηπάεης » Τω τηᾶ- εωδοξον μεις : ιά .ρ 1. Ξ 

τῖς. ρτοξαπά{ τεςεᾶας ἵπ-  Ἐεεσαιαασγ 9) π]νχαυ απαγγε- Φμοηε Ποτέ [μη ᾿ 1π- 

πἴπιος εσπα ἀετταίατω ΡοἵἩτ λόι εἴγεα ειγγµίεμι γ]ᾶο- 
ας -. 

5 . ο. ος . . 

Ρετάετα. θεά ρουᾶς Ρητο τἶωα Ογήεὖ ἐπ ναϊμόμε ργεώικα)η.. 
Ἱππήπε Εαἱσεπίεπι Φετες ο. 

Ἔποῖεσι, εεἰεστεα Ὡοσήπασα Γεεπιοπῖδας υὶδοτῖαπα,επτσα Ου[αῖς Ώείρῃοτασι 1η ναῖττ- 

ας Ρατταπι,ταο ρατσῖ, οαυς εἶας 6ο «οππιπεπη,Σ Ἀταγρα]ε,αριἀ ροᾷστος εεἰεῦσατα- 

τις {τ. 

εειοκράτει. ἄεποστατες Ασρεπίσ υ]εῖς Ῥγιήοάε 24. Ἐκ απο 5εἰο]α[ἔες 

«αάπιοπες Βος Ἀγπηπος ποα τής οτάϊπε «οἱ]οεατος Ρτο {ατίοπε Ἑεππροσαπα. 

δἴαπι Χεποσταῖες πιμ]εο αητὸ τεπιροτε γἱοῖς αμὰπι Ἀτοεβίαυς,. Ῥοϊτὸ εὖτα 

Ραιςίς Βὶς {αι άετς Χοποστατεςιᾶτ πι]άς β[ῑας εἶης Τηταγδυ]ας, νιάετας 1πι- 
ω 

ΓΡετίοᾶας Ἠγπιπί εὨταίας » 11 6υο Ἰάγοῦ {ιῑβες ποπήπαπάης Τηταίγου]η». 

το φεαιοτεα ποπσιμη εξ ἆαοὰ τας Οἆε βίορπα ὃς απ
Ώθκορδα ταρεύπι εοββεῖ,ερο- 

4ο εατεᾶτ. 
Ἀχούσαφε, ΑΡοβτορβε εβ γε! Ιπρέείοπα εἶοτῖ» νε] 1η ρείίοπα Ῥϊπάσιί αἆ 

ταβ]τοτεςνὰ αιήθις ατιεπᾶοπεπα Ρεεῖς,εἶτα Εε ἱαιάστωτης Ῥγεήσαι Χεποστα- 

«εἲς νιδτοτίστα.Ἐδάξ απεξ ΠάεΙΙα ἆμος Ρασίετες ἀεαίθας,νεἶ ρ]υτες:παπα οβίεετΑ- 

εἠσεπειπ:Ῥγτβοπεπι (ει Ὀεἱρπος, ιά ραετίαπι γχοτή5 » Ώαης ἔοεπι νδῖ νί- 

εἰςιἰααάατ. : : 

ἡ ὃ. Ἠος εβ, καὶ }ὸ αὐαπολδδυ τὸ χωείον ἐνοφδάλμου Αθερδίτις » ἡ τῶν Χα- 

των.» τουτέξη » αἰνωτμδν τω Πυδῷ γώ παφρέδτον καὶ ἐρόσμιον. Ἐατίο αἴτοπ- 

εοπὶς Εμίεης ἃ Ίοςο γἱάχοτία. Ναπι επι ς {επείο απὶ Βὶς νετοὶς ῬΥ- 

εοποια ἀεποτασὶ Ρυταπε. Νάπα {οἷετ ροξτα ἶοευπα νἱδχοσία Ιαυάρτε» ὃς ες 

ΡαταβηταΏ {αεΐς ρατεβῖε εοπιεπἰεπβππαπα εἴε Ἡνας {επάππα. ὁ ᾖὸ ἅπαε Ρτο 

κ 39. 
ἐληιώπιοος, 9γπεεάοςλε εβ-παπι ἆ Ραστε εοζαπα ζοσπιοίατη παιήτ. Ε αυτεπα 

ἑλικῶπς Ἰάεπι ας μελανῶπις. Οοπιπιεπάατατ απέεπα ριααριυὲ 1π τηα εΌτί {εσα 

ηῖσετ οευ]ΟΤΗτη εοἰοτ,νΏάε ὃς 4. Ῥγτὰ. ΑΙεπιεπαπι νοζδῖε ἑλικοξλέφαρον. Ῥοἵ- 

τὸ α,εραν Αφροδίτας ἀῑεῖε νί 1. Εροά. Ππρεσ]οσί5 Οάα γλυκω) «ὅπου Αθροθίσα». 

Σετγαηι Τεπεζν » Ἠος εξ» απαηήβήπανε : τς δὲ ΕΕΥΥΑΠΑ ο ιω ἐρόσμιον καὶ 
τεε Ἡ 



4Ο. εν Ε αεί 
ἐπτερπᾶ, Ὁμοά ἄτεῖπετ 3ἆ α)απολίζομᾶν. ροξεῖσιια εερρτο αὐαπολΏμε, πος-ε εξ, αλα» 
ορερόµεδα- ας. 

ὀμφαλὸγ.Τ.οεις ἵπ απο εεἰεῦταπάα εί αερα ὃ.Αφροθίτης })  Χερίτων.σ.ἀ.εἰς ἃ γαὸν 
ἨΓυβῶγος παραγνόμηνοι»” -ὃ ἐρεθβύµου γΑς ὅτε ὀμφαλόν.Ὁιτ 1)εἰρΗ! {ει Έγι[ο ἀῑςαεις 
τεστ υπαδι ες Ίάτα απξὲ Επίς οοπαιπεπηοσαξπα.. - 

ἐειβέῤμου. Τειτα ἀῑείεμς βογ1/0ηᾳ. Ρτορτετ Βτερϊεισα Ρτατετ]αδεπεῖς Βιι- 
πηηῖς Ῥειπιεβινεί αωία αποάσαι εὔπη Ἡοστοτο ἃτ Πτερίειχ νατες 151 αι τε- 
{ροπία. Ψε] εειτα γπ]υεσία ἀῑείτιτ ξείβρομος οἨ τπαες ὃς Βημίος ουί οιτοϊΏτεραως 
αρίταςί.Ο ποά εβ γετήππα τας: Παιάσπα ὧξ οτβῖ5 εεσγατητα πιεάἶο Πε πιεητῖο, ὃς 
20) ΙΠτεΗίσε ὃ. ΤύδΡν. 

Πυδιόγρως,Ἠος εί, ὅπου τοῖς Ξυδαάµοση Ἐμμενίδως, καὶ τῷ «οοταμύα: Ακρόζαντε» καὶ 
πῷ Ἐθοκράτει» ὁ εδ τῆς ἅρματι ὃν Τ1νδόΥι γίκης ὕμνος ΦΕόχείρος αὐάκειται ὃν τῷ πολυ- 
πξύσῳ αἩ Απόλλωνος γάπη. Τιαις νιάτοσίᾳ Χεποεταξῖς : αιιᾶ πααζετία εβ Βηῖις 
Ἠγπιπ]. Ταιάετα οηζετα «μπα πιαῖοτίρης εἶῃς δε Ραιτία Ρρτο πποτε οοπιασῃῖ- 
«4. Πωδόμκος Ῥτορπὸ ε{ὲ ὁ ἐν τοῖς Πνδίως γικήσας »01ὲ νἱεῖς ἐπ Ρχῆς. Ἠἰς 
γετὸ Ῥτο {ή ὧε νἱάογία εβ : νὸ Πυδίόνικος ὅμνων Ἀήσαυρὸε ν Εδε[ΑΥ Ην ὔγηηο- 
2µ10 ἆς γλάσγα” Εγεβίεα:»ς ΡγΙΑ.. δ. πνδιώµκον. τιμα) ἀῑχίε Ῥγεβίας νιάογία ῥο- 
ΦΟ7ΕΏΣ. 3 

Ἐμμωίδαι, Ἐπιπιεπίάα {ππε πιαῖοτος Χεποσταες. Ἐπιπιεηϊάςς ὃς Χς- 
Ἀοάϊει» Τε]ειιαςΒί Εαέτε Π1Ηή : Ἐπιπεπίάα ΒΙή Τβετοα δε Χεποσια- 
τες :-Χεποάίςεί Ἡίρροστατες δς (αρυς» αυ ἆ ΤΠετοπε {η εχίπα ρΗ{ς- 

4ππε, : : 
ποπαµία τ᾽ Ακράγωπ. Ἑἰμυϊῖα]ό ἀῑεῖεις Αατίσεισιπα Ρεορεες.εἴπ{άεπα ποτηϊή8- 

Βμυίηπ. : 
ὄμνον ήσαυρος, Ἠγπιποσμαχ-ελείαυσης Ποη. ἔάι Πρηίῆσας «ορῖαπι Απορ]απι 

ολταήη απο 1π ]αυάςπι α]ἱομίης {εΠρεοτισ.,ασὰαι γπιπησι συά {ευβττ 1Ώ Ρο-- 
ἄπετυπα,απεπααἁπαοάυτη εωείΏΗσις Ίιηπς ἁπηεία, ἵω Ίοπσυπι τεπιρυς τεςοπἕδς 

' λε {απὲ {σορᾶς ροξεα Ρεξεῖρυιις είέογε {1ο εασπαῖηε νίτοσησι αὖος Ιαμάατ υῖτ- 
ἔης ροίξεσίταςϊ Ιπποτείσας, : 
ώσ ολυλεύσρ.Ρετίρῃταβς Γεἱρμοσυπα,νε! εεπιρ!: Αρο]]πϊς: γοςᾶξ πολύχευσον». 

οὗ πιμ]τᾷ ἁοπασία αωτεα, ΑΙ Ίναρεπ ἁἴομητ εΒε «απαραπα {ρβιπα ία απο εαυε- ἀττία οεπταπίπα Περαπε. ΑΙῆ Ῥεἱρβος{π ετες ραττες ἁμίάμας: απατυτο γα Πε 
ἀππωποα,αἱεετα παεά τα, ἵπ αιια εεῖαται ε αμα νοζατως Ἱαρς. 

σον ἔτε. Ἠος εβ, ὄντπγα Φησανθὸν ὕκωων οὖπε ὅ χεων ὃ μεχαλοήλευ νερέλης ἂ- 
ππίωἠς σρατας ἘπελδῶΥ » ὥτο ανεμωι παῖς πωοεὰς πώ στοντες καὶ ερέφουτες τη «πολυφόρῳ: 
σχεράΦ , ἔμβαλδαν εἰς τὰ βάση τῆς. δειλάσσης. Απορηβςατιο «β ὰ Ρετρεεµάτατς 
ἀπ] εἀτπαϊη!ς,, Ἠπως, ἶοειπα υ]άεειτ Ιππεατς Ἡοιαήμς Οἱ, -ο- 5ο. -4-- 
ζ-ατπῃ. « 

«Έχεςὲ{Η93Η/ΜΕΊΙΙΗΗ «γε ΡεγΕΗΙΗΕΣ 

Ἀρσα]ιή, βρω Εγταραή μην αρ» 
Ομοά Ώοη 17ηῤετ ἑάάκ,η2 ΗΗ0 μΡΘ/εμς 
Ροβμ ἀγπεγο. ρα ο. 

οντὸς, ος εΏ,σραδεὲς.Ηαπς νοςεπι Ο6. το.ΟΊγπηρ.εχρο/αἱσρης,βτορΏα 5. 



.,  Ἠμε 

Ῥυτάήτσκ οσε νι. 
; Ῥοπτο ἐίβεεμος δε βαρύβερμος 1άεπαι μας ὁ βαρέως βεέμών»ττ εχροβτι

πι εἴᾶ Οἶψπιρ. 

Ο.ττ.ἀείβερμοι λέοντες. 

τον 

χέράΦο.χεεαὲ νε ἀεβηῖε 5οιοί- δε ὁ μῇ Ἰλύος ὁὶ λίδων συρφετός,εομμίες «ΜΑ εώπο (ὃν 

ράδιο κα. 1ἀεόανε τεξτὲ ἁῑείτας πάμ 

ἀβρίάει κοφεαδνς φορυτὸς»/οΥάλάα ᾖπ1: εὐηφέτ1άς: 

ερας ἀχαιδαροία 6077ΕΛΣ 6 μες. 

φαει 3. Ῥοβα παπι Ρούήε Βγπαποσαπα
 ελείαυτάπα ποπ ΡετίτΗτΙπη, ημης ροπῖε 

ἀεείθτας. 

Φεύσωσον. Ἠὶς {οτῖ5 α[απιεπάσπα ο α ιά 

το κουίω). λες. ἵΝεπιρε τφ ἡφα 

Φο00ς, αμδά αϊάα]ς ἔετατ. Ἑσροπίειτ 
έβαπε ρτορτίὲ Φορυτὲς» ἡ ἐν ὃ χαρᾶ- 

νο ος , Ας νο Ξ 

Ὁ ααβτοπι- Επεάτασο. 4 -ᾱ. δύ ὦ Θρασύβελε, ὀπιοανης ὢν 0 ὁησαωθρε 920) ο ωρέσω- 

πογ-ὦν χαδαρῷ φωτὸ ἔχων, πω αὐματῃ τυχ Όσα» γκίω 

κου] ν ἀπαγγελεῖ τοῖς Ἡ α)Ὀρώπων λόγοις εὐθοξογ. 

ας κό ν ολ ς 
» τῷ σῳ πάσει » ΚΧΦὲ τῷ από λόει 

Ἠος αποαυε Ἱ.ατίπα ραταρῃτα[ε 

ἆ, νεροτε ΡατεῖοΙρ. ἔχων. καγα) Ό οτι 

μἲ ραττίς εξ ρτο]ε»δς απ! ρατεσηασηπη Υ στι-- 

εωαα ἄτθς Βοποτιση εβ ρατείςερ».αῤµαπνίκω Ὦ οτ]οὲ Ρτο ἁρματηήκίω. ἘΒ ἆρμα- 

σνέκη Ῥιπάστίευαεη νοσαδυ μπα: δε εοπιροβΏταπι.ς. ᾱ. νίκη ἄρμκατι γικηδεῖσαι, Ωποά 

εἶπι Ότασα 9ε[οἱία σὰ «Ἱράματος κίω ΕΚΡΟΠΑΠΕ» γιάετησ τγρορταρΒ! εῆε ετ- 

ΣΟΕ;ΡΤΟ ἁρματος γίκίω. ρω 

Ἐτεισαίαισγ ὢν σῇυχαϊς.Ρεεϊρηταβο ρτο ὦν Δελφόςιναπι Οτί{α νι Φεμο]. αἲς,Ἡ Δελ- 

ϱῷν 8, 

σαράφεασεν 

Τανίσυε Πίστη ραίτεπα ἵπησα 
ἄεχττα τωαπα ἵεπεας, εόαπε 
9ο τεπετῖς Ἀοποτε Ῥτοίε- 

πεῃς,οβεπάῖςτε Εάελτετ «8 
Ὀδίετόστε, αποταση τεξὸ ο- 
Έσι οἀπιοπίτας εβὰ (Βίτοπε 
Ῥημήγτα -Εἱιο τοι ῆπιας 
Ῥε]εῖ αλας Αελίες, αἩατα 
{εαιοτας ἃ ΡατεητΏης τω Ρε]εῖ 
αποπᾶςδηαττο εξ εἀστατας. Ἑ- 
εεπίπι Ίπτες «ατετα Ρσᾶεερτα 
ομίδας απ εἶας πῃ- 
Φεδατ , εοπ(α]μῖε-νε Τουεπα” 
τω ῥηήτωῖς {ππωσουση Όεοτυσι, 
απᾶ τοπίσσα στο, {αἱσασ πο, Επ]- 
τηϊπάτοασε εβ ἀοπήπσνεπς- 
Σατετατ: αὐῑπετίαπν ἁμπίπηπα 
Ῥοποτεπα ΡρατεπΏ ου τπρετ- 
τετ,ἆπτω Εμτῖς εοπεεβυση νῖ- 
5 ᾿οπττίουίαπα εππεξίτεπατης. 
Ώος ὃς αΏτεα Εὐῑτ απῖπηο, ἴα- 
Ἡδαας ρ]ετατῖς εχετηρίηπῃ Ρτς- 
Έσας Εοτεῖς απΠ]οεμας Ἰε- 
Βοτίς βπς ,. απῖ ρτο Ρβττε 

οροφὴ β. κὀλ. ὃ. 

α σος 
σύ τοι οέδων ὴὶν ὀπιφέξια χέίεΡΣ» 

ὀρθα ΄ ' 9 

ἄγεις Ἐρημοσιώα»» τά ποτ ὁ 
ὄρεσε - 

Φαντὶ μεγλοθτει διλυ- 

ρα: εν ὀρφανιζομδόφ τληΐδα. 

πα- 
εαμῦγ μώλισα. μᾶρ Κεονίσια»: 

βαρυόπω» 5εερπα) κερανῶγ τε 
Φρύταρι! 

Θεῶν σέξεδτα: 
ποώτας Ὦ µῄσοτε πας 
ἀμείρειν 2ργέων βίου πεσες- 

α 4 . .. 

λνογ. 
3 ΄ ζ 

οὗτιςρ. κὠλ. 9. 
5 7 νά ΄ / 

ἔγλωετο ) «ΕβΤεεοΥ Αγτίλολες 

βιαταὲ 

νόημα αὗτο φἐρωγ.ὃς ὑσερέφ»η- 
πο 

ΔΝ 5 4 ρ 3 ι] 

σατελιθαείμβερτο ἀμμή- 

μετάφρασ. 

ΤΗ ντε ΕΠΕΗ. 1ρ- 
βµπραττεπα ευ απα ἆς- 
ΧΕΤα ΠΛΑΤΗ» γε 7η γέ- 

έτη αἰπιοπίγίσπετη » 
απ οἱ μη η οηΣή- 
δη αμίηΕ Ρα ᾖ]1-- 
11 γοὔμ/βπο Ῥε]ιάς 
ἑση/μ]μίβε ογύρτο ρα 
7εη1ῥηρ γιά [σετ ρο- 
Σ4ΗΡΗΠΗ 11 1ο7η 1η ΕΥ 
Φεος δάΣΗΥΡΗΡΗ σγα- 
1ῇ/0µΗ: [ήσηγήη {ηῖ- 
σαήηαπιή, ἆομημά γεπε- 
474 ᾖοεγεγὸ Ίμπηαα 

: Ἡοποτε ῥίαβγέ ῥα-- 
γεπεῖύη 21450 ἆα- 
κατ. ΕκΕΙΣΗ ' απζεα- 
ΑπΕΜο(ΡΗΣ Γο7Ε11ΕΣΕ 
ΛάΠε ὕάδεης, ΦΗἱ 076: 

ρα αρεμόμαοβοΊηςς-- 

Έεε 14 



3οό 
πλοστοπα ορρεεία(: {ρίτα ρᾳ- 
5ωᾳ «ππι Μεταποπε Ῥε[Πςοίο 
Αειρίορυπι ἆπσε, εππι οσα 
γετατας εἲ {η ρεσῖομ]ο ε- 
Ἅος, νπἶπετατο αἆ πιοσῖετα 
Ῥατιά!ἰς εε]ῖς «απο , ας ἴάεο 
Ἡιοσαπι ρα ίεητε «πττα. Ῥγῆας 
απτεπι ἴ]ε {επεχ Ἰδε]εῖ β Πας 
{τος,εοπΙππΟτὰ τηεπτε , πας. 
τα ρετεῖεις , απππι νίάετος 
Ἀήεπαποπεπι Ἠαβατα γαλόατα 
νιῦταπτεπι Ετασι 1π οἱρκηαυῖε: 
τπαίτατα Ὡς «πι 1]]ο Αετ]]ο- 
ΡΙ6ἵ εχετεῖτας ἆπςς οοΏρτεάς- 
Ἐετης. 

σύ τοι θέδογ}. [.αυς π[ιή 
ττεπι ἃ Ἰβτα/δι]ο Εῑο ἆ εχίτα πἹαηυ ΕΘΠΕΣΓΙ. 

ΡΙΝΏΌ ΑΔΤ 
γα: 5εάταρλον Διδιόπων Μένο- 

}α.κέσο- 

βειον }ὸ ἵππος αμ ἐσί- 
σος 

ΤΠαῤιος ὦκ. βελέων οαλλθείς, ὁ 
ὃ ἔεπε 

πρεύταιον ἔγλοε, 

Ἀήερσαρίς Ὦ 2έεούσος 
ογαρεῖσα φρίὼ βόασε πώδι 

ο. 

σπα οὖν [ήρῤρο, 
«μεση Εχεγείχης Αε- 
Σῤίοβµνς ΛΜεΤΙΠΦΠΊΗ: 
Ἀεέσγειη επ ϱ/- 
547 εὔλς γεμογαύζ- 
ὀμζιγ , Ρα] κεί 
/αμεμω: ας Πρ σε[βα- 
δμς να] άν ᾖῥαβαηε, 
Α{εβεπή μεν [ζηος 
ον ο Ωσρα 
εα ῥζω μη. 

ὰ Ρίεεσες ε’βαραίτεπα, ὈΙςίεεπίπι Χεποσσατεπι ῥᾶ- 
Τεπετε αυζετη οσαεαι ἀεχιτα πηαηΏυ,6β εἱ ρταβὸ ες, {εἱριοπῖς ψὶςσπι ΡΙα[ΐατε :ᾳμοὰ ἀεδεπε δεί ρατε-- δις. ν εβ τεετεηάυτη 

21ε3, Όλάηη ἀεχετα. ΑΠιὰς ῇ 
αὔΐεας Τβεοστίεις ΙάγΠ. 

ἆ πατοὶΘεῷ. Ἐε ἀπ 
ση]ῃσαῖ, σρὸς σαὶ ξρη 
5. 

Ἀόλι ὃ) σοίση ἦδε τεῖς ὀπιδέξια χειρός, 
ΦΖαὀμ]ηγη 1ῇογήήη ῥος ο ὀᾳ9α) ἄγεις Ερημοσιώ«ν. Έ]ος «Ώ. 3/. 

.. 5 νετβραπι ἆγω, γε όυηπι ἀισίεης 

ἔια χωρὲς εκροπεπόαπι δεξιᾶ 

δεξια ἃ λειεὸε. ντ αυαπι ῄς Ιο- 

ο τρεῖς ὁρδόω ἐφημρσωύίω. Ἐοάεπα πιοάο γ/ατραεατ 
ἄγειν ὀκεχειείαν »ασογδᾶς, ϱὐ/2ΥΜΑγε ιά μεῖας, Γεήεγ1. 3 ο Ξ 

: 
Ἐφημοσωύα Τ}οτ,ρτο ΓΟΠΗΤΗ Εφηρωσωύη,Ώος «ῇ, ὡτολὸ , παρθίγεσις, ιαπάασ μή), 4 ήπο- 24740. Μα]ὲ Παβεπερ]ετίσιε ΟπΊΠες ἐν Ώοπές Ῥε[ίο τος, ὃξ νΏ: Παβιταῦ 

Φημοσιιώαν «ὦν ὄρεσοῖη Ῥε]ίο 8πττο, ααοά 1ὰ 
.ς πες θεμα ον. ῃ. 2 

ᾱἳ (ήτοι Ὀεπίαατῖς, µβαλεῶες Ἆος εΏς - 28/τά7ῳ. μθαλοδεγὴς Ἠῖς, ἃε Τβμαι Ος-ς ἀθναδενές, εί ὄμέγα ὣέγος ων. Φιλύρας εἷον Ρεηρῃτααςὸ {πες ]11ρ]τ ὀρρανιζόμλωοε. Ἆος Ίοζο 

ΠΠΙτΟΤΟ 1Π 1Η, παρα Ώος 
Τητοφδυ]. 

΄ 3 
. 

ον Κεάλικα κδυ. Α ἁπποβ]εῖο αὖαε ἆπο εοπεῖπες εαρῖτα: ἀείπαάε Ράτεπτες. Οἶτα 

εί, εἰπεῖν. 

(ποπεπι ααῖ (ο Ῥντῃ, 
ἨΟΠ εξ ονζης βατεμσ1ζη» αμίάσπι ἐος εοἶεις ἆοσετ) {εἆ λωειζόμᾶνος δε κο) Πετϊ {ο]εε ου μπα αὐῖς Ρσεεερζεοςϊ εατετα ἆοτηιπῃ απαηιής Ρ3:εἵΓ που βε νἵεα ΒγηἉηις. Η)λίιδα. Ἠος «β ΑεΡΙΗ, Ώοτς.ρτο τῖλιήῃ 

3. Φιλλυείδης αβρρε[ατας. 
» (παπα ἔμπα θἆβης νιπεραπε,{α- 
ὠδεὶς» {εργάΣΗ5. ὃς Γ2εαπέης: νε 
Ρατεσηαπα τταάίτατ εἀμςαπάας, 

ΦἀΤρλνέλης Ροξερσο Ἠμλεθηετο ες. 
Τα Εῖς ππαπί{εβα «β εοΠαεῖο Αεξ]Ης 8: 

Ωἰπαῖσαπα νε Ώευπα ὁοἷας, αυτεῃα Πας {πε ὅιο Ρτίπλα 1)εςα]ορθί πααπᾶατα » ἃ αιήθιις εΞτετα Ρεπάεης » νἰάεπιις Ἐεληϊσοσιη εοτάθας ἃ παειτο 1ρία ρῖε- εαῖεπα ἴπ Ώ επι δε Ρατεητες ΕιϊΠς: Ππίομίρεσπα. Ὑ)ιάς Ῥγιμαρβοτα., Ρποεγμά!», 1{οεταξῖς. αἩ οτήτηᾳ Σ {επτεπεῖος.Ἑκ εο συοά Τοιιῖς οίεῆτηι Ρτααἱραὸ «ΟΠΙΠΙΕΠ- ἀσθε,αρρατει Ἐελπίοος ἵπ[αα Ώ)λεοταπα ππη[επεπότῃς τας, σπεαι γπῖσαπα {αρ Ἰοβεῖοτος ετεάςῦαηε ςοἶεῃ 
ουπαπι Τουεπιτε]]σαῖς ρτα- 
ὅσα, 
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Εερυόπο.[) ς-ρτο βαρυόπίω. Ῥαρυόπης ροξείειιτα εβ σοεαδιήαπ1ρτο βαρύφώνος» 

μειλόρωγος: ὃε εοπιροπίτης εκ βαριοταμῖς, δὲ ὂψ ψος.ς-ς. ὅτα βαρειαν Ἐλων» σ7α- 

2/τή ῥαδεης γοςεµ. Ἑρίιπετου Του οὗ τοπίεταατα {αβοτεσω δε Πεερίσατη εἩ- 

1πς «8 αυεπος.Έἶαας {εηεεητίατη ἵτα τοξεὸ ἀεείσοταςι 9εἱο]. Εξαρέτώς μὲρ ἃ µοι- 

λόφώγογ ἂσρα τῶν κ) κες αὐγῶν δεανότόω ὃὶ Δία,παρξ τὲσ ἄλλαν Θεὺς τιμᾶν 2/σέβεβαν. 

ταύτα: ἃ μῥ. 9ίς ὃς Ώος αἀπαοπϊεῖοπί5 πιεπαθσυαα εσρίίεαε αΦεβοὶ. ππώτης ὃ ὃ τῃ- 

μὺς ὃ αεὺς τὸν Θεὰς μῥ ετείσκῳν γεἈργηκότω. ταύτα» πμας.ΠΙπΩΙΓΗΤΩ ο} απρὸς τᾶο Θεοι». 

Αμάοςν εἲξ ΡογΣΙΟΠΕΡΥΜΙΑΤΕ ΑΦ ΠΕΠ. ὦ 

Σλύετο καὶ Φεότερον. Οσπία Ῥϊπάατως Τητα[γδυίασα Ἰαμάατε να]ε Ροεβιπιλπα Ξ 

Ρίετοτε «πι ρασεητες, Απεϊιοςί ρατερείπα απιαητίς εκεσαρίμαη ρτοροπίεης. α-ᾱ. 

ἐλύετο ἡ) τοπαλαιὸν υναῖοε Αγτίλολος,τὸ φεύγημα αὍσο φέεω»» το πεθὶ τὸν 2ρέα ἐνσεβὸς 

ὅσιε ἑδραπώλετο ον σατεὺς, 3 δεινὸν αὐ δρώπων Φονέα ὁφομείνας ΑἰΦιόπων σρατηρὸν Μέν- 

γα. ΑπτϊοςΏυσι αὔτεπι ὰ Μεπιηοπε ΕΠΕ σοείτµα εεβᾶτας Ἠοπιεσης ϱ- 
ἁγα..ν1δ7. 

Μνκσωπο ὸ «ξ Φυ κιῶγ ἀμύμιωγος Αγτιλόλοίον 
Τὸυβ δε έκτεωε φαευῆς ἀγλαὸς ος. 

Οοά αμεσα αά {ετμαπάυπι ραΐτοπα ορρεΏµετῖε πιοζίεπα,ερτόρ]5 γετβριυς ἆε- 

εἶατας ὀπιγσησας1.2.Υ-243.8ὲ {εαμεπεῖριι : νδί ὅς ὰ Μεπιποης εαίαπα τείῖα- 

εως. ΚΜΗΙ]οπαίηις Ῥεπείορε αρπά Ομάίωπα ἀῑςῖεαὈ Ἠεότοτε Ιπεετίε ὄχυπο, Ώἷς 

ψετοῖς, : : 
τηε από ΑΗΣΗοεβΗηι πάργαδάΣ αὖ Ἡεῶστε νιῶ τε, 

ΑηεΙοεῦ:» πο[Μχ{ ε{Η[4 ἀοἴογῷ εγαχ. 
Ἐναείμβεετω.Ῥοξείεππα νοςαβα]απα ὠσείμβερτος,αἳ ὀναίρω» τὸ ογεύω τόν βεοτὸο, 

ος εἰχ,αὐδρώποιρ.ἀμμείαι Αεο]. ὃς ροξε-ρτο αλαμιύμ:. Έενε Εῖς ΜειΏΠΟΠΕΙΗ ορώ- 

-αρλον Αιδόπων,Ες δε Πηπι.Ο4.5.αρρείῖατ. 
Νεσύρειο }ὸ. Ἠος ε{ξ, το ὸ ἅρμα ον Νέροξρε» ὁ ἔππες ὀεποδζε βωφεὺς ποῖς αἩ Αλεξαί- 

Φερυ βέκει. Νυἱπεγδευτα ΕΗΠε ἸΝείξοσίς εασυπα ὰ Ῥατίάε τείίατας Ἡοπιεσας 
1, Τήαά.8.ν. 8τ. 9εὰ ποπ ἀῑείε εωπα τεπαροσίς ΕΗΐηπι εἶμς Απεοσησι ρετ]ε]-- 
ταπεῖ ραετή {ποευεεΠεινετὺπι Ώ]οπιεάεπη, Νες παἷης εἰτευηβαπεία πιεπιληῖε 
Ῥωγτηςας Ίοεο εἴταϊο. 

τ[άειος.Η]πς αρρατες Βεθᾷ ποπιεῃ Τάει,Πάειδὸς δε Τάειος.Ρ οττὸ φώλθείς, ος 
ει, Ροδὲς νε] φονευδεὶς,εί ρατεῖεῖρ.Λος.1.ραΠ.ἐδώχδέω ἀ γετδο ροξείςο ᾠᾷζω: ἆε- 
ἁπότο ὰ ιω. 
δα ἔρεπε. Απαισιυτη εβνγιτήπαᾗος Πε τεζετεπάυπα αἆ Μεπιποπεπι» απ αἆ 

Ἀπεϊ]οεβυπα. Ἑτεπαπι νέες ὀπογεπα! νετβθης αΡρατετ » Υτεταιε Μαβΐαπι Ὦα- 
Ῥεδατ.δεά αἆ Μεπιποπεπα τεέεττε πιαἶο, επᾶης Πα[ζατα εἶπα νιάπεε ΑπειιοςἽιο- 
ππήπαπίεπα ς Ί1εο Νείτος Π]Ἡο ππείπεΏς εὐπα τεµοζατεὰ εοΏπστεβα Μεσαπο- 
πᾶς ςοπαζι εἴξ. ο ο ο 

Μεαήκ. Ὦ οτιοὲ Ῥτο Μεοσίωίε. Μεβεπίωπα νοσαε, αιῖα Ῥγ μη εσας: απτας 

Ῥγ]ϊ ἀοπήπας,αυς ντος ε Μεβεπες.Ργ]ης αεετα ἵπ Ἐ]ιάε ααατα ναξαιῖς Ηετ- 
επ]ες.Τετεῖα ἁιόχα Τειφυλίακοςναἆ αμαπα εξ Απιατλοῖς Βυήης.Μεβεπς Γἐπεκτεί 

Ῥεηρ]ταβς Νεβοτῖς.Μεῄεπε εβ Ρε]οροππεῇ σερίο. 
«Ὀγαβεισι, Ἠος ε6, παραχθεῖσα, Ὦ) οσιςὸ Ρο οογηῤθῖσα, οίς 3Ητεπα [ας τετρα 



3οὀ 
υεάἆο ρτοία »ὁ 3 Νέσωρ παρ λθεὶς πζω φρέγα » ἐβόνσε δν πα] λα, 

παρόφρρσς. 

ο Ψετάνα Ἱσεῖτας Επῖε τά εωτί- 
:ἄεπι τερεεῖτης εἶαππος. Ψεα ας 
επῖτη τετδίς (ας Απιοεΐναπα 
«πμαπα Νεβοσαὃ Ιπέῆτατο τε- 
ποςαΗῖτ. δεά ἁπαιπας τ]]ε 
νῖς , Ρῖςτατῖς ἵΏ ρατεύτεπα {τα - 
ἆῑο βαστσης, ἵπ εἶας τηϊεῖοπε 
Ρει{επετα ιτ, αΏετω {πα πηοστα 
ἅ πποστε Ἡδεχαιήε. Ωποά {4- 
οπως αἁπιήκαπάσσα οὖτα ρᾶ- 
εκαβες, επϊππααταπτπατα 11- 
Ξΐοτες Ώσπς ροβ Ποπίπαπα 
Ππεπιοσῖαπη ρίετατε εἶσα Ρᾶ- 
τεπῖες Εαῑβς {αρτεπηύτη δερτς- 
ΠαπτΗΏππσπη. Αιαπε λος απ]- 
ἀεπι εχεπιρί]απι εχ ς ους 
Ῥτατετίεταπε, εί; ἀείαπαρεαπη. 
ἀδοβΐτας νετὸ ατατῖς Ἡοτηίπαπα 
οπιπίασα Ἔ ΒτασΌπ]ας πιαχῖ- 
πιὸ τεέεα εσσα Ῥβϊσετη ππεητς 
Ρεοσεᾶῖς , εὔππαπε ἀεδίτα δε- 
πεποἱεπία ρτοίεᾳπσατ. Ὁ- 
Βεπάτ αποαπείε ραιταῖ Τλς- 

«σοπῖς {ρ]επάοτετα δεπιασηΙῇ- 
εεπεῖασω 1 οπυηί ος ἠπητατ], 
Ο π]πεσίαπι ἁμαϊτης Ρτᾶε]ατὸ 
γΏτατ ο επίπι εἲς αἆ ἵπας- 
σῇ]επῃ 1η{ο]επείατη ὃς ἵπεσπι Ρε- 
Σητίαπι αὈπτίτατ : [εά εας ἵτη- 
Ῥεπάῖε ἔπ Πτεταταση βαάης, 
οήδας Τα [εοῖῖς Ἱπδαϊτας, 
Ἆά τ«ςποφσε Νερεαπς τεστ; 
απαίατος, απὶ εαπϊταπάϊ τα- 
ἴοπεπα Ιππεσῖθή, 1π πιοσῖρης 
ὈὉπιπίδας απῖπιο τα]ὰδ αἱσοτί 
θεσεεᾶ]τ, δε πεαπεβτῖίδας ετετ- 
εἶτης εξ γετ[α Πα ππιις. επί; 
τα εἴεπιοτυτῃ (πατάς, ντ 
σααπάο εὔπῃ εοαταηεὶς τετία- 
της η ςοπ ας, {επσποπεςλα- 

οροὴγ. Κάλ. ϐ. 

Ν 5” . » 3 » “5 

χµαπετες ὃν αρ ἔπος ὃν ἀπερ- 
ῥεψον ἂντᾶν 

οδρων δ) ὃ 9εῖος αὖὴρ Φρίατο 

αἲρ δωά - 
ποιο Κομιζν πατεός. σὺ- 
ο. 

συ ὃ Ἐ πάλαι νά οπλο- 
΄ 

τέρρισν, 
” ό ν ἔρ2ον πελώειοΥ τελέσαςο 

3 κ ο» ή 

ὕπατος ἀμφὶ τοκεῦσγ Ἔεμὴρ 
ος αὐ Ἅ 

τα αλ παρήκει" 
Α γιὼ ὃ κ) Θρασύβελος 

΄ , ΔΝ 2, 
παβῥαν αλίσα ος οώβμα 

3” 

έβα, 
3 .ό ς, 

αρ Ώςρ. Κάλλ. » 
΄ 939 ας 5 «- 

σέναοιτ Επεργθμόμος ἀγλαίαν 

ἔφεξε : 
ο τν ω 5/ 3/ 

Ίο ὃ σλὂτον ἄγει» ἄςλκον 
ὅα ὐ- 

πέθρῶλον ἥβαν Φρέπων» 6ν- 
φίαν 

δ) ὦ μυλοῖσ Πιορίδων. τν τ 
ἐλέλιθον 

ὀργαῖς πείσαεε, ὃς ἱσπείαν 
εἴσ- 

οεἷόγο μιῖλ οἱ οδγτι γόῳ Ποσε/δῶ) 
Φροσέρχεται. 

γλυκεα Ὁ ορίω 

ἓ συµπόταισνν ὁμιλεῖγ, 
6ελιοσαν αμείβεται Ρεν πο 

γογ. 

ΕΕΚ ΙΡ 

Εετάφεασε:. 

«14 ΕΡΥΥΑΤΗ ΑΗΣΕΠΗ ε- 
οὐάεπο ερ (ΕΥΊΛ0, Πο 
αἰθΐγα ος πζμμῃ ὁ Ργο- 
Ρο/βέο:(εά11άπεης ἁνμιῖ- 
5 11 ν{γ, επαὴ Μ1ΟΥΣέ 
γεεΗρεγασίοηεη Ραγύ. 
ερ εξπαση 10Υῇ- 
ὀμοιῤοε [αεηης ἔῃσεης 
εὖσω ράήΥάβΕΣ, οπαπ]ᾶ 
Ῥετετά {ΕΕηΗς 1η γ1γ- 
ἔμεε εγσαβαγεησεν.Ἠεε 
θά 67η ΡΥΦΣΕΤΕΜΗΣ : ϱἳ 
1»γα (δημ ππάχπὸ 
εκ οπιπίθις φὶ πηηε 
/ΓπΩράΣεγηρηι σά 7ε- 
σσ σγᾳ{ΗΥ. Εέ α 
ΡαζγΗΜη σε έμσήμα- 

σπβερησίαηι ο επι. 
Ομ ΡΥΛάεησία Ησεης 
ἁμμσζίώς σΗὐεγπαξ» Ώε- 
ο ο ΤΑ. 
/0ἱρήίε Λῥ4ὀετέαζετε 
ὤ7βεπο»[εά {4ρ1εΡΣΙΑ4. 
4 Ρεπεσγα [ας ΡΙεγΣ- 
ὥρῃ. ΕΣ αἆξε 2εγγά 
οπά(βογ ΝερεμΠέ, 014 
εὔ εχει {ΠπέγοΙΓΗπα 
Ιπμεπίςή, 4 11ογ1ύη5 
οἼεδης γαἰαὲ αἰαγί 
26116 ἄτεεί1ε. Ρε 
{7άΣ6γεβ 1ϱέηΣ εηυ» 
1 «ΟΠπεγζπάο εκ 

οπή αρα {πρεγαξ ορης ομπεεϊασωη. 
δεαε σηε]]ε αποά 1η Εληΐς αρυτη βμαῖτας, ἀπ]οῖοχςς. 

9 -” υ... ΄ ο 

ααµαπετὲς. ος εξ . τὸ δ Έπος ἄντε Κέςοξος εκώταιογ ὃν, ὃν. ἀπέσρενὴ µόχὸς 95. 
Ίραπεπα οβεπάϊς {ως ρατεῖς γοςεπα » οπής εεῖαπι οοργὸ 4Ρρᾶτεῖ » απ ππι αρτε 

{ετε 

κκ σκκνς ο νο ο ώμΗ 

φ 
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ξονι μαι {Ε(ὃ πιοττί οὈί]σετε ρεο Ρᾷ:τε.χαμαιπετὴς εξ ὃ χαμαὶ σίτου Ἅος εἴευαί : 

σον Φμἱ εμάς Επ. παπς εΏ΄ μάταιος πα, ναπµ». ὃς 04.9. Οὗγπηρ. ἔωτο- 

λὰς νι ]ῷ εὐν ὑμηί/. Πα ἕετταση «αἀετε,γυἶβο ἁικυαῖ,νετρυύσα αιοὰ πι] εΏῃοῖς. 

ἀθῥκησν.Οῦ Ρίετατεπι Ώαῃς Αηεϊϊοςης ]αμάεπι αρμἀ ροβετος οοπ{εσυίεωτ.α. 

ἆ. ἔδοξε 3 τοῖς μετέπειτα γεργόση» ἐπεὶ τέδεσεόγµα Ἀαυμκασεν Εξειργάσατο ππύτων Ἡ πα-- 

λαιῶν σεὺς ἃ πατέρα Ἰλωέδζ Φιλοθοθλότατος. 

ο ἁσλοτέερισν. ὁπλότεερι ἀομπτατ Ἡ 

ἄτοτες. ς ς 

τὰ μὲὸ παρήκα. Οοπεἶπ{το {ηρετίοσίς εχεπιρᾷ ρεΏ εκ ἄταίε ρεφτεείέα., Εῑῑι 

Ρυτο εβε επα]ίαρεΒ τεπαροςί5 Ρις {εητῖς ρτο ρτατεήίτο. 

γώ ὃἡ. Ηος εἶἴεᾳ ὃ αὐδρώπων Ἡ καῦ ἡμᾶς ὁ Θρασύβελος «σὺς πω ἡ παπερος ἑαυσν-- 

εὐθωίω καὶ ὀεδότητα μάλισα βανα. Ἠος εξ ὃ-πατέρμπµᾶ. Ῥοττὸ παῤφαν οὔθµα 

Ἡΐενεριτο » ἱπτε]]έρί: τερυίαπι αμα ἀοξεςζποπιοάο Πε ετραρατεπῖες ἄρεῃ- 

ἀμπα; νε{ετίες {επίας Ἱπάϊσατ. Ιάεόαυε ποη γιάεπεας ζεξεὲ {επείτε» απ ῥά- 

«2εΥΜΑΦ) 44 γεςα/α: {Πεεάετε, εχροπαΏῖ ρα γεβίσία ὁ γα ερέα [ε1.Ό υαἩ- 

αυαπιπος τεαβαθος Πας πιαῖε ποµατα Ίαιάεπι Τητα”Ρυ]1 Ες γετοῖς αξ- 

ξουτί͵ Ιπαίσααι εὐπ ἕαπζ παπα τεύχαπα τερυ]απι, εἰατὶ ρᾶττίς νείΏσία {εαιή.Ἔρο 
αυτοπα,ά ποη Πε βεεοπιπιοἆαο εκεπαρᾗ αἆ Ταο[γο]υπα,Ώςέ γεδαιτα μδρ σα-- 

ρύκει. Ὦ 3 γωὼ ὃτς.Πς εκρῖςον ΑΕΕ Ρ3 1Η Πεη. βγαζεγήβῷνέ ας τίέή2ε; Τήγα- 

21 ρεν/[έ( αγ. ε]ε ΟΠΥΗΗ21 2ΤΡΗΠΗΤΗ 6 Ῥοβίγα αξαὲε γμηΣ, τεᾶ ὄ βγεοαγέ 

Ῥαεγή νεβὶσής ἴ9ββΙς. Ἱατεπι γετὸραστεπι Χεποςταίεπι ἀτεξετήόϊίπα, πιοτύΏα 
εοπωπεπόαἴ. τν ὄ 

παάσρωι τ. ἐπερχόιδρος.Ἠος εβ,ἐσορλόῶνος ὃ Φεὺς τω σὺ σαρῶος ἀγλαζαν ΚΕ) που”το, 

: Κόσιιον αἰπέφείξεν ἔουλ, ἔσον. ΑΊῑα [αις ΤαταγδαἩ 8 Ἰπήταείοης ράττή ΤΕετοβίς, 

Ναπι Τµεσομ Χεποσιαεῖς ραιεῖς Τμτα[γΌιή1 ετας ἔταϊες : ἄσασω, Εῖς οὈυπάαε, 
δε εεπιοιεπάμπα εἰ οὗ ππεεσπα. . - τν, 

νόῳ } πλΏτον ὤε. ος εβ,μᾷ  λογσμᾶ σλέτῳ χεητα. Λα ἷαιίς ἆ Ῥοπο ἁἰπήτίατιττι 
νίη Ἑο αυτεπι εβ Ιαμάαβι]ιος,αμὸά αΏ αἀοιείεεπτῖα 5 τα νῖας-βειζτε πίω ἄβίω 

εἰς ἀχρασίαν» ἄτ᾽ εἲς ἁλαζόνειαν ᾖεπόμλνος» ἀλλὰ κωταδεδυκὼς εἲς τὰς µυγες τῶν (ουσῶν 
εἰς σορίαν. ΑΡΡΕΙΙΑ: σοφίαν «ἰγῶρίνηας» «' σημ ἔὥπεγαρι δε μυλοιὸ Πηκείδων,ὁρ ώς 
{ζῥοία,. : 

τν τ΄ ἐλέλιχθον. Αα Ίαις ὰ πάς δε εχετεῖεής εαπεβτίρις,ρετ 4Ροβτορβευ αἆ 
Ίπερεαπαπα εαιἠελείοπίς αμτβρζεΏα » εοὶ α-. ὁ Ποσειδῶν Φεσοικεῦτα πῶση ὀπιτὴ- 
ὀνύμασιν, ὅστε εύεες ἑσπικὼς ἁμέλλας.λελέχθων Πτ οὐ ἐλελίζω Ῥοξείςο,τὸ σείω, σπγάοσω ο κ.- 

τς κο το 2ηομεο»δὲ χΑὼν σεγγ4. Ο υἱά Ώτ εἶσοσδε δᾳπεῦῖε Ῥγει.Οά5.ΐα 
5 ὁπιλωείων ἔσοσοι. Ποσειδα). Ὦ οτ.Ρζο «ΟΠΊΠΙ. ΤΠοσειδῶγ. µάλ αοδγτι γῳ Ἡος εἴ 

Ελα ὤεοσυκώς. τς 

{ λυκεῖα 9 φριμὸ.Ψ Πείπια Ίαις ἃ παυήεαες πιοσητο.ᾳ.ἀ. ὁ ὃ οῄὼ ἀρε, κε σίκὶ φεὶς 
σῶσ συµπέτας ἁρωλίαν γλυκεῖα δη. Δά αὔξησν αὐἴεπα αἀάίτα εβ α]μις {παιηταείς 
εοπιραταείο ευη πιε]]ς: ααβ αάάειῶςε τὰ κάεἰα παραβαλλόμόνα παρωπορεύεῶς τὸ 
αλύκωτητη θρενώγ.ϱ ητῶν πόνο ρετἡρΏτα[!ς εἴὲ {ααοτηπα,αᾶ {απς εε]ν]α δε ἀοπαλεῖ- - 

Ἅππα αρυπα:ε δὲ ππετοηγΏιία «οπεΙπεηεί5 Ρτο ςοπιεπέο,πεπαρε της {]ς. ας 

ες 

ἐς 1ππΐοτες ροβειή,αιαά αἆ ἄτπια ἱπάτα- 



Γ ΜΕΤΑΚΛΕΙ ΑΘ ΕΝΑΤΟ, 
πενς 

σεθρίσπο. 

ΣΙΔΟ Ἐ, 7: 

ΜΕΟΔΟΙΙΑΤΗΕΝΤ. ́ 
επῇ, απαἀεῖσίς γ]έχος. 

σί8π1 αἀςρτο. 

ΘΡΕ. ντε 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΝΥΜ 

ος Ἐσασ]ενο « {Εβεμίε 
Λερνής 1βμαεὺ, ο 
ἔνς; ἕ- εοπεσμο1ε εοΆ/[οἱα 

{60 οΥάΣ επεοπμο ρα, α ου 
[γηηβέαεα εαν ΡΥγεΡή: , ἆ ὔά2ογή-- 

ἔογία [επέεηΗᾳ , ο[Μεπάρης ππάσμα. 
ο ΕΙ) {αζ σα) ο ή εΓ δη σἰέφανη 4416ΥΛΕΠΙΥ8. 

παράφεασις, 

ο Ῥαἱεπεκσίσπητη «ϐ Μερα- 
εἰς ΑτΠεπιεπάς, απὶ δεπις 
αἆ Αἰεπιᾶοπεπι τεέεχε, ἷαη- 
ἁππαΙαίιππι ἆμοετο αἲ ατ]ις.. 
πὶς γσρε τοαχῖπια, ταυ]ήίααε 

υἱεῖς ἃ ΤΕείεο ἵπνπητη ςο]- 

1εεώς απορἩβετς Ἕλεκος 

ξαπάαπιευταση ὃς εχοτάῖππι 
πγπιπῖ απο εε]εῦταταις ν- 
δοταπι 0 1Ρίο απαάτρὶς 

Ῥτιαπι, ἁπεαπης ἃ ραῖτια 
εἷας «οπιπεπάατίοπις. Ἑ εερίτα 

ουαπι οἰίτατεπ, Έυαπι {ᾱ- 

παίλατα ερο απῖ 1 Οταεῖα 

Ἠπμίτο » Πποπιίπατε «πεατα 

Ἠλαβσίοτειη απᾶπι Αἱσπασοπῖ- 

λαο 

εροφὴ ακώλ, ἔ, 

Κάλλιον αἲ- μεγαλοπόλίες Α-. 
ρα, 

Φεροίμμον Αλκμωουι- 
Εν χ 

α ” ο. .” 3 ὃν 

«ωρυῶχγει ολυεά ο κρηποό. αἰω- 

- 
ἔσποισε βαλέιδτει. ἕ- 

σεὶ 
α 4 ΄ - πήα πάτραν, πα π᾿ ὦ- 
Ξον 
΄ 9 ας. 

γδτων ογύμαξορω 
3 ΄ 

οπαφαγεςερον ἙλλάΦ πυσς- 
ὥτως 

᾽μετάφροσς. 

Ῥη/εβεγγΗΙΗ σγαη- 

ἄμμγδες Αέβεπο ἔητ 
4296/4441 Α{εαοηί- 

ζαγ4/ 

β1ρί ν ᾖἸεπάαπεη-- 
211 οΣΠΙΜΗΙΗ εφηδ 
γα {46Η}. 

αμα ΡαΣγ1411. ζ14ΠΣ 
7114 ε5ο ῥαδι- 
ἔαμς 1 6γαζεί4 210704- 
Άᾳύο 1ῇῄγογε α- 
αισε» 

ν 

ἑαεροσεναε. 

άμχ- 

 ϱ 



ῬύυτἩιιομ ΟΣΕ ΠΠ. Ἆπ 

σΜβακλά, Μεραε]ες Αεἰεπίεηβς εκ Αἱοπιδοπίάαταπι Εἶερο Εως, απί 

:85 Ῥντλίαάε ουαάτήαρο εμστα νιοῖε, Ἠις αυτεπι ἰ]ε εβ » Ιπααϊῖς ςἡοἳ. 

ποπ οί Οἰγπιρία γ]οϊιε/{εἆ αἷτες. γιβοσίαπασαππεα ἵλλως Ἠμίς ρτο πιοσεττῖ- 

Αιήε Ριπόατας, 

κάλλιςγ.Ο ποΏίᾶπα Μεραείες εξ Ατλεπίεπίς», 1άεο επεοπι εκοτάίμπα 

ἁμοῖς εὉ ἀρᾳς Ατλεπὶς. Ῥτοπάς γἱσξοτεπι ὰ ραιτία Ἰααάας. σ-ἀ, κὐλλισόν ὃνε 

Ὡοοροίμιον τῷ Μεγακλὲ τῶσ ὀυρυβεῶν Αλκμαιονιδών ἐκγεγαῶτ αἱ μεγαλοπόλιες Αδίῴας, 

οτε θεμέλιο ἐφοβαλέδαι αὉ Ἐπαήε ὃ γικαφοείαι » ἃ ἀπὸ τὶς πατείος κὀ- 

πσμογ. 
µεγολοπέλιες. Ἐρίτπετοηυ Αεἰιεπασυπα,αίὰ παμτος Αεεΐζα; γίσος ἀμρετίος {π' 

νπαπι ντρεπα οοἶ]εεῖε, νε ἵω Ἠείεπα επεοπήο τεβατής Π{οστατες. οίς ὃς 

Ξυτασυήξ,Ἀγπαπο 2.ΐας ΗΌτί,ἁῑευησις μεγαλοπέλ]ες. 

«άλλιον Φερόαιο. Ίπππετε υυ]ς Ροξτα » Ρυ]επειείαναπα ε[ε ]αμάϊς σεηης 

ηοά ἃ Ρταείατα ραιτῖα {μαήτατ. Ἰάεο εἰεραπαβπιμπι ε[ε οτάα Με- 

αεῖίς Αελεπίεηβς οἰμίς Ἰαυάες αἳ «Αεπεπίς. Αλκμωοιδώ ϱεηῖε. Ώος. Ῥτο 

Ἔοπι.Αλκμωιογιδῶν. ὀυρυδενε; λνκῦ. ρετϊρἡταβήςὲ Μεραςἶετα Ἱωπιήε απί 6επυς ο 

Αἰοπιποπεπι τείετε.Ῥοττὸ Ιατεροξεπτεπα Εάγρεπι γοσαμής, αιήα Ἀ]επιαου θαΐς 

ψῖτ ξοτεῖς ὃς Ἠ]μήχεῖς ὰ σαο οπίαπάϊ Αοπισοπίάα. 

Αλκμαιονιφαῦ. Ἐωῖε Αἴσπισοπ εἶπίς αμἰἆααι Ἀτεΐους » απ εἶπι Οταβ 

Ἴερατος Ἑε]ρ]ος επητες Ῥεπϊσαὲ {Ηοερίήεε » αἳ Ἡς ἁοπαπα τειεσβς αριά 

ἔσεσεπα εβ Ἰαιάαης.Οµατε Οτι ευπί αεσεσβαΐς , ὃς αιῖ εαητήτα ἀεάῖον 

αυαηεαπα «εοτροτε {επιεί «Ώεττε Ροῇεε, Ίτααπε εωπίσα απιρ]α Ἱπόνξης, Ίαχστο 

Ἅππας {απιράίαε εοτλαγηῖς εαἱεεῖς Ώ1οπγβαςῖς, τερῖο5 τλείαατος αἁπήτ. 15ί 

ςοιἈασπος αμτο ἱπερ]ειῖε, Βππα, δε 95» ΡΙα{ετεᾶ επἰηῖρς αυτιά α1Ησαιυής τἶτα 

"νε {αῦ ροπάεσε νίκ ροβεε ἱπεεάετε. Οποά σποπβτοίπα Φρεδαευἶυπα «ταί{ο 

σήωπα παουίε,ουὰ Ώας 11 που {οἶἶπα τε]αϊε,{εὰ ετίαπα αἷια Τωππετα 1πίαρετ 

πάάῑάϊε.Ηίπς ἀῑείβιπαις δὲ εἰερετεήπαας ειαᾶτ ΑΙεπιαομ » εἰάίαπε ροβετίρο- 
τεπεῖα αυδί, Ῥήπβταϊάας εσρυ]ετιπῖ » ὃς ρᾶττΊατω αὉ εοτυπα τγταβη]άε εχεπιε- 

τμητ.νιάςε Ηετοάος.].6. : 2 
χρνσίΦ' ἀριδαῦ βάλλεβα. Ἐβ αὐχίωὼ ἀοιδῶν πειῖδαι. ἰομεῖ Ὁὰά. 4. Ἠήας 

Ἠεί βάλλεδα κρηπίφα σορῶν ἐπέω. Ἐροὰ. 6. Μειαριοτα πήτατ αἲ αλα 
ες αποταπα Ρατ Ῥήπια {ευ Ρεϊπείρίαπα εἲ {απᾶσπιεησυτα » τῖ οταπομῖ5 
ΦῬτοαβίητη. 

ἐπεὶ τα.Ἠος εξ, σίνα 19 Φατείδα, πίνάσ᾽ ὧκον, ο ὧν τῇ Ἑλλάς) γείων ἀπιφᾶνέσεερν 
Φ Αλκμαιογιζῶν εἴπω ἀκωκοένας ΑτΠεπας αητὲ εοπαπιεπάαιής ὰ σταπάίτατε » πυπς 
ἃ εἰαιιταάιπε. ΟΩποά επεοπαίαπα ε[ο πιο ππιαπα πα]ία ἀεπιοαίάτασίοπς 

ορι5 Ῥοδεε: Ποαιϊάεσι Ατηεηα επλαἰς {ωπε ποια. Ηαίας αυτεπα {εωτεησία εὔβτις- 

«λοπεπι νετίας πα]]ς πηοάἰς 5ο[λο[ίαΐΐεες: {εὰ απαπα ατα νμῖςα Ειβπεῖε ντ ο- 

σηπίητη εἶασή ήπια δε εοπιπιοόιὕπσπα. 
ὀυμάξομαι. Ἐητ. 1. παεᾷ.Λεοἰ.ρεοὀνοµάσομαι. 8Ὁ ὀγυμαζω.ρτο εΟπΊΠΑ. ὀνομδζωι88- 

πε ΕλλάΦ {ιραιάϊεπάς εβ ρταροβείο ὦ, 



κ. .. το 

σαράφροισι». 

. Όπιπες Ώαππαυε Οτασία- 
νιρες υπο εοη{εηπία «αππης 
Φπαάες-- ΑεπεπίεπΏπι, απο- 
σητα- ΕΠΕ ρτίπεερς Ἐτεςῇ - 
τδεας , αι αὐτποσίδης Αἲ- 
επιφοπίάϊΐ5. αροί[ο Ῥγιδίαπι 
τα πα εεπορίασι ἃ Ριπβταᾶ- 
ὧις Ἱποεπίατῃ αΠ{ΕΑΠΤΑΤΙΠΕ. 
Ῥοττὸ πιε Ιπιρείσης απΐααιε - 
ψὰέτοτῖα απβς αραἆ 1βαπιαπι, 

-ἀπαισηῖς υπα παπι ἵη Οἶγπι- 
δία [οιἳ {βετα, πα απ» α- 

ΡΙΝΡΑ ΕΤ 
αὐπορ. κώλ. ζ. 

πασαέσι }ὸ πολίεσ λόρος ὅ- 
μιλεῖ 

Ἐρελθέος ἀσῶγ ὢ Απολ- 
λων» ὦ τεώ τε οδμερν Πνδῶι 

δα 
Φαἡἳ. Ἐτευξαν. ἄλρυ- 

τ δέ µε πώτε μυ ἷ- 
ρα 

χα» µία ὃ ὄκῶρε- 
τὴς 

Διὸς Ολυμπία; ὅνο ὃν ἀπὸ 

τς τν 

Εετάφρασε, 

1ή7εΥ οἵπηες εΠΗ 
Είχε [σα γογ/α - 
Σ47 ΕγεεΡΖΡΕΙ ο: 
δὴ ὅ Αροΐο επηια- 
ἄν αρμά ΤΡΣΡΟΠΕΡΙ 
Αηίπα”; εΧΣΥΙΚΟΥΗΗ}. 
ΙήἩρΕΙΜΗΣ γε 
Φ/ὔμύπε αρα Ι//ήη: 
μού ᾗε. γη γεγὸ εχ- 
ἑεεως Οὐγρίς Ἰ16- 
1ὖ. 5 ἆπο οπή ὢ 

Ῥπά Ργιβοπεπ:, 

Ἀῤῥας - σὔγβα. 
πάτασ ο. Ῥαείο εἩτ αἀεὸ Ἠμιβτες Ππε Ατμεπο. Νααι ἑΠαβτες Ἡ] ἄππε 

αμοτηαα ποπωέεῦ οπιη]ήπα 1η οτς γετατωτ. Ῥοδείσα Ρἰτοβς εἄ 5 λόγος ομαλεῖ 
; ρε κ. ε. 5 ο ο ο ος λα Ξ Ἐρεχθέος ἀςώνρτο ἡ θμη αλα ορέθεται περὶ Ἡ ὥ Ερελβέος σολ. Ἐτεεβελεϊ εἶπες,ρετῖ- 

Ρτα(ΕΠοὲ Ρίο ἄΣβεμιεη(ε,αυ]ᾶ εοτηπα Ῥέίποερ» {ΗΕ Ετεεβτῃεις. 
Απόλλων. Νοπαίπας.ροξειοὸ Ῥτο γοςαείμο Απολκογμησισῖ εααΐα. Ἐν επῖπι 4Ρο- 

Πτορᾶςε αἆ ΑροΠϊηέπι ἁτεώ τεὥτῃες οὐ τη ἔξοχωτατῃ Ἠνδῶνι σον γα Φαυμαοσον 
κατεσκεύασο». ΠΗ]ε ρτα εἴριὲ αἆ Αἰοππσοπ]άας τείρ]ςῖτ σα ἔπεταπε 8αεῃοτες Ίπ- 
{ταυταπά«ξεπιρΗ Αροῄίαίς, (ὖπι επιπχ Ῥε]ρμίσισα εεπτρΙασα Δ Ῥιπβταειόὰς 

ΣηΙβεε ἐποεη/{ηήη, Αἱεπιφοπ]άς αυῖ αὖ 11ς εἰεέΗ Βπεγεητ, που ασα ὰ Εηπάσταεπ- 
ες Γεπιρ]απῃ ΑροΠηί ρτοπή{ετήηγ. {4 νιδδτίαπι Ἡς «οΏττα εγταηπος ἆά- 
Σετ.]ταρ αεεερεῖς ρες ΕΠΙ], ὃτ ςοἶ]εδξῖς εορῇς,ΡΙββτατίάας αβρτεβν {ης δὲ γ- 
εετηηξ: Εηπα πληἶτα ομπριαξίατηπα αθίοπς Ρτοπαίβατη τεπιρ ἱποιτατίοπεπα 
εκεσυ αεί {ΗΕ όόμον το γαὺν. ο. 

ἄρρη Ώοτ.ρτο αγεσ.ᾳ-ᾱ, αερρέπουσ δέµε ὁπὸ ὃ- ὕρωον ὃν Μείκλεες αἵ σε γῖχου ) 
«αΘΑ2ῥΙΩΥ» πέντε μὰρ ον 1Φμῷ λυόμλνα, μία δ Εξοχωτάτη ὦ Ολυμπία, ἆνο δ᾽ κ Δελ- 
φῷ,. Ἠάς Μερας]ίς Ιαιιάςς εοπρετῖε ρετβεϊησῖε. Οὐπιαπεεπι εα νιέχοτία αὐᾶς 
φεσεπ{εῖνεῖως Πῆε δεπαδίοσΗπα ποα Ἡσυεε ᾳποε αἆ Μερας]επι Ρετεῖπεᾶς, 56βο- 
Ἠαβες Ογταρίεααι ποι Ηιῆπας, [εἆ αλῃις Μεραεῖϊς εἰν/άετα ποπήπίε εΗε αβετῖς, 
Ἔε Ωἱεεπι ςοπίΐαε 58 Ργιβίαἀεμι,α πα μίας Ἀγπιπή ἀεάῑς οεςαποπεπα, εἴᾶε Πὰ-- 
ἂης Μεραςᾗς Αιπεπίεηῆς, 
Κύα..Ὀ εἶρΏος ἱπτε]Ηρῖε νὈῖ εε]εΏεαδαπσιγ Ῥγιβια, Νασι Οµτῃα εβ Ῥῃοεῖ- - 

εις ορρ]άμπα αἆταάϊσες πιοΏεῖς Ῥατραβα,νΒΙ εοἶεραειις Αρο]]ο:δς 98 υ]εϊπίαπα -- 
Δἱεετησα το αἶεετο 1π ςατπήπε Ροπετε πο ἀπδίτας,. 

μετέφεασε- 

ϐὃ Μεραεῖρς ὁ' νετ 
βχο, ' νείτοσηπα 
«ῬτοςεΙ{0Υ4/4.ΛΡΕΡΗΣ2 

σαρόθέασ». ἔπφσι. κὠλ, θᾳ 

ὢ Μειάμλεες υ-- 
΄ 

αὲ τε, ὶ περλόνωΥ. 
7 3 5 νε 

γέα δὲ ἐναραγᾳ. 

τὸ ὃ λπεσας]ες, ταίασε πια- 

ἄρτες οὑηπαας , Ὑτ Ἆος 

ςπζοταίσσα {ςίραπι, «αῖο- 



ΡΥΤτΗΙΟΕ. ΟΡΕ υΠ. 41: 
΄ Χ Ν 9 35/ α- 

Έδαι σαπάεο απδά τεεεας χαΐέρω ἢ » το δἳ ἄχυ- 45671 ἴρεεβα ζαμάρον 

ἔω Ῥγιμής τει ρτο[ρετὲ μα 4εά ἀοίεο (μὺά Γη 

κο σε εδ ϱ9όνον ἀμειβόμλμον εὐἩρεπ/Εέ ῥΥΦείαγα ᾗα- 
ζ πδά εστεσίαπι Ώου - τς , : τ : 

Ἐν ο. ταπι Ίπιρετας πες ος χαλὰ ἔργα. Φωτ 29 6ὔπογα. μα αὔμηχ 

υ]όνα. Ὑετλπα πος τε εοἩπ- μα, : 5 Ροπή [αὔμσεΥ ᾖα-. 

Εο]αιῖ άεδει .αποά Ρ]εσίί οὕτω καν ἀὐδει παρµοί- ΓΓΕΤ ΓεζΣασεηη ὗας 

οπς οππῖθας ν/[απεπῖς, μον ἐν μα παρ, 

αιόᾶαας τα] [Έπιοπο ο ώλλωσαν ξυδαιµογίαν - 
εἰτεαπαξετιπενἷά εἶῖεετ πο- σε δν 

σωϊηῖ εὔἴαπι «οπ/καπΏί Ρσο- τα Χ) πα φέρέδαι. 

{ρεΏῖτατε ἔτπεπτῖ Υατίοςξος- 
εππα σαίᾳς οὈηςαίσα. 

ὑμαί. ὑμὸς Ῥτο ὑμέτερος ἃ Ροξεῖς γ/πτραεας. 5εά Πΐο {πα Ρίο σὸς γἱάστης. 
γπυπι επίπα Μεραςίοπι αοσιήευτ. Πς ὃς σι ἑορταῖς ὑμωῖςρτο σαῖρ.φ.δ. Οάα- 
{εααεπεῖς. 

νέα 4ἳ. Οοπστατμ]αείο οὗ. {αοεεβιπι ἵη Ῥγεδής τεςεητεπι, Τη ρτο(” εἶεραῃ- 
τες αἀάετες ἐπὶαητς γέᾳ ἐυσεαγίᾳ. τ 

πὸ αἳ ἄχνυωμ, «οπάο]είεῖς νε γετὶ ε[ὲ απιϊεῖ. α. ᾱ. λυπᾶμαι αἲ ὅτι ὃ φόνος 
τὸ χολὰ ἔργα ἀμείδετω. ἘΧΡΟΠΟ φδύγον ἀμειβόμδνον πι]ά]απι οοπαρεπίαητεπα ρτα- 
εἶστο αείποτα,αι]α εὖπῃ Ίαμς εοτιπα Ππεῖοες εΠε ἀερετες πη]άϊ «3 οάίο», «οἩ- 

εεπαρευ, δε νεµρεσίο εοπιρεαίαπε.Ῥυεαε Ατήβασεδης Πῇς γετβῖς ροξταπι τείρίεε- 
τς αἆ Ἠϊρροετατεια ααεπάαπα Μερας[ απαῖσπι» απῖ (επαροτε νε] απο ψὶςῖτ. 
Μερας]εσινε] αμο εοπαροβτας ε[ξΕἰς πγπιπυβ,εκςεβα: ἑ νιυσήα απεπι ΤΏτεπος. 
εοπορο{ής Ῥ]ήβάστι». σον 

φαν }ε μα). (οπ/{οἶατοσία σποπαε,αμα οεπάϊε πυ]]απι εβε εαπι Ποτεπεεπι- 
{ορΙοτατετα,απς οσο Εοτεάπς εα{α αἀποτ{ο ποσα ΞΕΠΙΡΕΓΕΓΗΣ, παρωονίμαν Ώος. 
Ῥτο σοεμοίμέω. Ὀ1είταχ Ροξε. παρᾳμύνιος, ὃς πιεῖτῖ «αμία πας μόγιµοε,ρσΟ βέβανας, 
ἃ παρβρλύω, ΡΕΥ7ΙΑΕΟ. τα καὶ τὰ,Ώος ]οςοντὸ ἀγαδοὶ ὶ τὰ χαχθὶ Μητο[Ηρε, 5εά Οὰ.5.. 
Ἑρ. 2. τὰ καὶ τὰ γέµων τατῖοπε ἰοςί αεετ ἵπιετρτετοτ. 

πες πες ΕΕΕ 

ον ο ο πα 



ΑΡΙΞΤΟΜΕΝΕΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗ, ΑΕΙςΤΟΜΕΝΙ ΑΕΩΤΚΕΤΑΕ, 
σαλαιςσὴ. Ραἱαβτίτα. 

ΕΙΔΟΣ », ορ νε. 

ΑΒΟσΥΜΕΝΤΝΥΗΜ. 

Α Ἀ βοπιεποπι «4εξίπειαηε ἰαμάαν αξ ««4ερίπα ῥασγία , ἃ 
Ἀμαίογμη πλἐζογης 4μος [ρα υ{γΗΗΕΟ «φμαμή : ἆ γοργή» 

οκ οἰέίογής , ὁ [ογεήμμάίπε. ἴπγεγεα Ρεν ἄἰργε[[οπεπα {ρῇ 
«αεεορηησάαὲ «{ρῥίαταί ἀλέζωῃ ἆες {ἴοπιαπε [15ο /γεο π- 
πετ[εγῇ ῬγεζάσίοπεΊη φγο Χεπαγεί Ραεγή «4 γήβοηγεπίς ἆλέ- 
Σ14ΥΗ ζοπ/ογμαίοης. ή οΓἱά1η οεεά[/οπεη) ἰοφμεπά ας 
΄εγ ή ΡΙΖΑ ΥΗΗΗ 741015. απ άεηα ἆμείμΥ ερεοση» ἄε ῥγ- 
ορια «Ζερίιο ρα βεγοίῤαςς, 

- - -. 
πποηζρασις, «ΕΡΟΦΗ α, Κδλ. Ἠαταφρασο, 

΄ πας Άγπμασαι , απεσι ἄιλόρερν Ἠσοχία, Δίχως Ὁ ζζαμάαήεήτΕΡ/Α- 
τα Απηζοσησκῖς Ργιβίοταπα Ξ ι-- | ο, Τγαηφ κα] 
πυ]ετοτῖς ἩοποτεβιεαΏο,ας- ΄ - ςς - σας - 2 
εἴρε ὃ Ἑ ταπα ΗΕ μτας , εἰτ- Όνγαπερ, βουλαρ τε καὶ πελέ- βίαιο μμεα ο 

ἕαςπιεης ΠπῬεπεσο]επείαπι έωγ νσδες γεἑά μεν ζοη/[1ο- 
.- - 3’ -- Ξ πω. 

εΏρτορεπία, Πάτα Βία ἍΈχοισα κλαδας - 71Η σ ῥέἹογηη ᾖα/ἒι 
. ε α ποσο 

ανα υσοεςαπιρ[θας ,τεᾶ- βρτάτας, ΤΙυβεόγικον εἶσπες [18ργβο,οπο-- 
ἅμσας «τας δν αβ πω Αεικομδόει Έεπα Ῥ}εύίαςς νἱῶογ]α 
ἑαμν ας κε ος κάτα 2ὸ σὸ μαλδακὸν Ἑρ- Α{βουπερό αεερε. Τη 
ετείευπτ:απσα πε Ίεπος ῥᾶ- ὦ : 

1 { [ὁ αι ερ; 2η ῥγα/έήγε, 
σλδς Ρε]ἥαπε εἶαυες ο ως Ξ ωΌ- ε ὓ 9», ορ 11 { απας:βαπἱἀετι εοπβ Πα [ας τελ)παδεν ὁμώς ἀπίοισαε ὁ' ἤ9 [γην Ρα71{Ε7ησ- 
σετὶς αἆ τυετιάᾶ Ρβεξ,δεαἆ καιρῷ πω ἀσρεκε. {ένας εχαέἕα οΏΡΡο-- 
ερταεϊἀεπ ἆς αὐ 3 1απ1 1ΠηΣΩΙ- τν πκσσε. 

οπεΏτ,γεὶ εοτηΡείεοπάα απε 

.. 



ΡΥτ τος οσο ντ. 41ό- 
ἕση νῖσεηι δεῖτα : ὃς ποςί αρρτὶπιὲ εαρίατα ορροτεπαἰταϊε,εὔπι Ρεπ]σαξ ἴο σεζετε ετσα 

αἷσς.εππι αὗ αΠᾗς γλοΙβνπι Ὀσπίσηὲ εχεερτα,]]ς ντ. 

Αεισυμδνε. ΑτίβοππεΏες ες Αερῖπα οπμπάης αμς,δς Χεπατοῖς οιμα{ἆαπη Π- 

Ἠως, αἱ πιαίοσες πα] εἰς νξοτή» Ιπῄσηες Παδιήεσε εοπίῖαϊ ες Πος γπιπο.Ώς 

Αερίπα νίάς Οεορταρ]νος. ὃς Οἶγπιρ.Ο4.8.άς γοἙε παλακήν. 35 «Ρσεπία ας γὶςῖε 

Απιζοπιεῃες. : : 

Φιλόφεϱ) Ἠσυχία. 1ηβσπε ἆποῖς εκοτάτητω αἳ. ἱπιοσαίοπε Τταπαι]ΠΗταςίο ειν 

Ῥαείς,ασᾶπι ΠΏπσίε ες Ρετίοπαη αἴσααπι, δε σταρβ]εὲ ἀερῖηρίς » εἶαπε Άγπι- 

πμπα Έπης οβεττ. Βίας απξεπα ἴπ Ἡππίηε τηεππίε» πε αιία Ρεβα Ῥετάςα, ἃ 
αώθις αβίότα Ππεταε ἔοτα (ατασῖα, πηρες ἀεβεταπε: ῄις αιία ξοττὲ ανα] ά «εζ- 
στον αςεἰἀετατ Ίπτετ Αεριπείας»εο ἵεππροσε απο γἱοῖτ Ατάζοπηεπες: ππςε αιία 
Αεβίπετατάπα τείρυῦ. Ίεπαρετ {αῑτ Ῥεπε Ἰπ[ῆτηεα » δὲ Ραεατα. Ροιτὸ Ησγία εἲ- 
ἀεπι εξ επ Ειίώ»,αιμε φιλόφρω ἀῑείτατ, απδΠ φιλοβεργηΠκὴ ὅσα » ὃς τὰ φίλια φέ:- 
γᾶσα: απία {10 Ῥαςς ααϊςνεῖα,Ὀεπειιο]επεῖα,απιαπίτας,εοπήζα»,αΠάφ πε 1ά σε- 
Ώμς ἴοσμπα παθεηπς, 

Δίας, ος «8.» ῥΙχαιοσωάκε. 2. Ίαιις απ ατα ἀῑςίεης Εηεῖα Άμα. Ίου αιία {α0 
Ρος ε[ε Ια{Πεία Ίοεις: πᾶπη ρας Πη(Ηεία «αμία εἴες: {εά απία νίσεητε ήτο 
ἕωτερ. εομςοτάϊα»ροσ. ὃς ττοπα μή] τας ππαηεε Ίπτες «ἶμες: ζαείτααε 1ηβατῖα ντ. 
ἁῑπετίος ἵπτες ρορι]ος πη]]α Ῥε]]α πιοµεαπειτ. Ἐτεπίπα απαπάτη 1 Εῖεῖα {ααχ- 
επίαπε επρµίετᾶς πεππο αΠεπα Ἰπϊιήξὲ Ῥεείε, απετείίπες » Ἱταπαμά τας Ίπτε- 
Θτ8 πταπεῖ. ' 

Ὁ. ὦ µεγσύπολι. 3. ἶαυς αὉ εβεέχη. Ναπι εοποοτάϊία τες ρατις ετε/ομητ,ἁήσοτάϊα 
σηασίπαα ἀᾗ]αραπεητ:δσ αι γεθες ἀσασίαςοι Πηαπεπῖ, ΏοὮ {οἶήτα «οπ{ετΙαΏσήτς- 

5 .ο- νι « ΄ - ΄ 
4{εά εείαπι απιρµᾷσαητας ὃτ αὐδεπ{ς. μεγσύπελις εξ καὶ µεῄεεις πόλεις ποιῖσα, νε] αά- 
2αὦν πόλεων Ἰούκσις, 

βκλαῥ τε.4. ἴαις ἃ ροτεηεῖα εοπ/{ετααπάα; ραςῖςιᾶς «οἔτεεπαϊ Ῥε[]Η. ἨΗαῦετ εἶα-- 
τες εοπΠΠοσητη, απβέεΏης ςοπαροβεῖς Ποπαήπαπη αΏ]παής εοπ]τα {Παρσετῖε απῖ- 
δις ρας εοπήπµατητ.Ηαδετ εἶοιες ῬεΗοτηπα» απατεπης ἵταταπα πηρες ἀλρεί- 
Ίεῃς Ἱπππιπεπεῖα Ρε]]α ρτσε]ά!ϊε» νε] εοτωπιοῖα εοπιρείεῖτ δε εἰαιιάϊτ. Έτρο 
εἶανήδας ντεῖεης ος αροσίεπάαπι «εοπεοτάἶα νίατη,ξὃς αἆ ὁςεἱπάεαόησα τετ Ὀεί]ο, 
Ὅος.κλαῖρρρτο »λεῖς. απ πιοπο(γ{]αδ1 κλεὶς ἀπρμεβοπρυς εν ἀο[μίτις ἵω »ἲ- 
ἔοη. ὃς πουίασξας Ὠοτ.ἴηῃ αἲ- « 

ΤΠυδτόνικον πα. Ψε] εβ ρετϊρΏταβς Ἠγπιπὶ εοπιροΒτί ἵη Ιαμάεπι Ῥυταίςα ν- 
«οτια:νεῖ ΠπαρΠείεες Ιπτε]]σίτ βοηῦτεπι ῥαστηπη οὗ γἱάχοτῖαπα ες Ργιλής τε- 
Ροτεαίαπι.δέκευ Ώος.ΡΤΟ ΦέλουινΏί Τοπέπα πωοτε χ ἵη κπαπτατας. 

τὸ γὸ. Ἐοτῖο ος βᾶεῖς ὃς δε]ᾗ1 εἶαιιες Ἡαδεας, α- ᾱ. οὐ ὸ τὸ ροσλωξς σοιεῖ. 
φ -” 3 Ξ : «ει ᾱ 

ο» ντε οἶθες ἐωκαίρως. Ψοχ µαλδακὸν ΟΙπΠΙ8 ρᾶςὶς {ει ετοπαιάἱΗτατϊ» Όοπα εὔ- 
Ρ]εέθ τι. Ἱωτετίαι εἲξ ουίητα εἶις Ίαις» ααδά ἀετ ὃε αεοῖρίας οπιπῖα Ὀεπίρπα. ος : : 3 
ἀσρεκὰς Ῥος Ίοςο εκροπίτης εχᾳ.Ξρ,νε ἀτεεκὴς ἀλήδεια, επι. Οά,δ.δίς ορροιτα-- 
Σάτατετη οῬ/ετυαῃς Ρεπ{σαῖταιί Πιᾶετ 44 Ῥαεεπας 

” 

μμ ηρ, 



ἀιό ΡΙΝΡΑΣΣ 

παράφερσο. αὐτορθ. κὠλ, δ. μετάφρασης 

«εοπετὰ γετὸ Ἱπιρίαςαδι- σὸ οἱ ὁπόταν ης ἀμείλι- ον γ εκ ξ 

«στι {αρετὂστυσι ὃς εοπ(Ώ- : : 4 Μ- 

σηε]{οίοταπι Ἀοποίπαπα Πδ, ο ρε ν. βΙαεαδέζεπα Εγή 19 ϱ0 

αἀπετίατῆς Βὶ{εε τυῖςτε οΡ- χαρσία σσ ” ο ο 2ΗΗΓΕΥΗ, ὤβεγα ος- 

Ῥοπεῃς. ἀίρειάπιαπε ρία- -ἑλάσν» σα χα φνσιως- εμγγενό ῥοβμιπη γούρ-- 
Ῥεης,ροτεπῖες τεταπά!5,ἀς- ὧν 745 Ρονῦ {η/0/εΏσίήηα 

ἴες, δε Ὃ πον- τα -- ὑσαγτάξασαν εογαεη [ἔηεήνα. οκ 

Ῥδεροσε στα, ο ήτο κθάτευ πδᾶς ὕβευ ὃν αἲ- ηθομέ Τ οΥρβ}γΙσ0 εὖ- 

Ιπίὑβοπεσοεϊοτεήαάε,  τλ. ς σποέ {ε ΡγαγΕΥ ἀ- 

ααυπι ἨειουἩ Ῥομες εἲ- Τα εδε ΤΠοςθυειωγ ζ4μπι ' βοπείμήι 17- 
Ρετε, ὃς Ιοπεπιτεσίο εα]ϊ μιάὃεν παρ ασων ἔξερεδ- 71ή4ε. Ατοηί {πηυε 
{ο ἀετατρατετοπιαάωνε ζω, .. {απὲ σα ᾖ{- 
ξη εοσΏτη Ρο/εβίοπεπι {ας- ο ος ες ο ο 

Ἐράκτε. ετσι εχρεας ος ὃ θὐκτακό γ, ὅμως. θα Ῥολρηρς Ἐκ αν 
δρ Α[ΡοζΣεΣ. εβ Γσευπά Ηβπιπτη ὃς νε/- Ξ 

Απιασι εἴε Ίπετασι φπθά Τε ὧν σδμων φέέε. 
θπῖς Εαοῖε,α Πτα ὰ το]επῖς σεπι αἴςπαπη αεεῖρῖε: 

-ὺ ο). Αἴεοταπα Γαεοπὶς πιετησσηπη, σας Ῥε]ᾖ εἶσαςς εεσςδε:αἰτοίσυσα απία αἲ- 

Ρεταπι{ε ρια Ρε εοπεπε[ίος ποπήπήσα5,εόίααε ορρε]ταῖξ. ὦμειλίλου κόπον » Ἡ. 

ε,ώωόρσίωή ὀργίω). δε καρδία ἐελάσγ,Ὀ.ς .ἔγδὴ τῇ ἔαωσὃ χαρα » {ΕΝτὰ ης ἘταπσιαΗΙ-' 

εαςῖ. 
5 ν τν 2 5 ΄ 5 5, “ς 

ὑφαντιάξασα κράτὰ Φυσµενέων,Ἅ.ς. τὸν πολεµίοις ὀπιήρασα, Αθο].εΏὶ Ραττῖς. νφανπαξα- 

σΏ{Ο ψααντιάσασα.Ῥοἵτὸ ὕβευ ν ατλῳ τιδέαι» ε8 ἁλαζόνειαν ἓν ἀλανείᾳ. τισεαον 

} ἓν ὕδατι βασθίζειν, οἱς ΗοπαεσΏς ἀῑκίς, Αντλῳ δὲ Σγάνύπησε πεσουσ ὣς εἰγαλίν κας. 

Όπατε Ἠαίας τηεπηὈσ! {επίης.ε(ὲ,σὺ ὦ ΗἨσυχία σῶσ ἀλαζ -όναι ) τὸσ ὑβεισας ἀφανίζεις καὶ 

ἀμαυερῖς,Παξτεηης Ιαυάες Ττασραι[Πσατῖς. 

ο πα) Ῥταροβτ.ατιίς-ρτο {αὈίαπξε. {ώς α 1 τεξετεας αἆ Ἡσοχίαν. ᾱ- ἆ. εἰ ἑώτινα 

πζ) Ἠσυχίαν ἐν ἔγνω ὁ Πορουείωγιπαρὸ τὸ κάἈἍκον ἔευ ἐγείεων. Ἐκετωρ]α (1β2ΠἳΗΠΗ οἱκ- 

Ὢμος Ρτορομάε,αΠος πια]ὲ Παδισε Τταπααά ἩΙτατεπα πο εοϊυ τε. ἴπεες εστετος 

ποπαήπασις αεΏεας 111ε Ῥουρ]βγτίο:αιῇή πῖεο Ἠετουμ]ῖ Ῥομες {αρετε, {ρ[άππασε 

1ουεπα ἐσε]ο ἀειμσρατε «οπατυς εἰ: δσ απεπι «πι αἷής {εάείοίς Ἱαρίεες ος- 

«οἶάτε. τος ἃ 

- κέρδς 3 Ἠος εἴε, ὀμσμόν δι κέρδος πώγ ἀπὸ αἲ ἐκόντος Φεδομῥῥων. σποπιε εξ 

μα ὀβεπάϊς νε]ε ος {πετιπη ἐΠαά ατιοά απὶς ξαςῖτ αςεερτο σπµπετε αὓ «9 

επί όεε Ηθεπτες. 

συράφεασε- ἀπὼδ. κὠλ. {5. μετάφρασις. 

ϱά επσι Εα]ὰ , ταβάέπιαπε - βία 3 ὶ μεχάλανλο Έσρα- - ΤΙΦΙΕΠΓΙ4 σσ’ 4ρεγ- 
Ραρ36 



ρυτηοαιςσικ ου τη - ́ 
ραμας ἆατε απὶ Ππραδο Ἂῳ ον χεώφ. Ἰνφως Εἰλιέπολυ- ὅ ῥεβαμάαΣ πη- 
πίσιο να ἀπαίτο δε ο έρ- - επ. Τγρρο 6111 η]- 
Ρες νἶπῃ Αἴἴεσα ταροτε-οο- στ ος ο προς : 
πατας.Ιάσπι αποᾶπς Οκ. 19426 αν λνέν μις ος . ασ, Ξ- 
ἒΠε οἶσας ΤγρΏαας παδ]εΙ- οὖδε (ον βασλες 114 - εκτ επ σα. 
επάϊπε οαρίτᾶτι πιοπΏτο- τωγ. : 2:64 ἁοπηίεῖ βΙΕΥΗ ΗΕ [η]. 
τας ο νκ- ἴπ Το- ομᾶδο ὃ χεεφανῷ, : μην ο” 2γε/ό15 4Ροί- 

Ὃ κας, τα. τόξοια τ᾽ Απόλλώ- {Ηπό,ση1 δεπεκοία πέη-- 
9 σ Ε] ταις» ω σος ” -{ ”” ας 

Ώςαυε Οἱσαητητο ῆίς ρτία- 395.96 θυμήμε κανε τα. Ὃ ο οπετο Φον .λ 
εερς Ροτραγεῖοπ,τπααχ α{- Ἐξιακειον Έδεκπο Κίρ- οβήὲ ἐ Ο177βά” εὖγο- 

τῖτατοπι επσεατπητ : {εά ῥαφεν, εσερανωδύον : «Φαξ Δεγόᾳ Ῥαγηα/- 
αλ]απά Εα]πήίπς: ἀεϊοεχά σας --- Παρνασία -ᾳ Ῥογισήηε ΑΗ - 
Άετηα Ἱπρίεες ρτοβταυῖ:, σος δρ ρωσ 
Ἡππς Αροΐϊϊο {αφ1τεῖς εοἩ- ες τν .ε 
Ἠχῖε, Ααρο][ο ἵπαπαπο Π]ε ον ς οεδε 
εἶσα ατίεοπιεπεη Χοπατεῖς ΒΠῑαπι Ῥεπίσης , απαπάο: ἵτα Επὶε ΠΠ στ Ργιρία, πεσαπι πι 
οξσταπιεῃ αρπἆ Ώε]ρ]ιος νἱοςσίε,ρτο α πα ψ]έτοσία , Ἱπατί αρπά Ρακπαίατη ετείςεηεῖς εοσο- 
Ώατῃ αεοερίς, Ἀὐπυπάππα σε Ἀππς πω ουπα Ὀοσίςα, παιπιοβία αεοοτηπιοάσηάπτη. 

Γδία ὃ αὶ. Ὑτ πιοὰὸ ἀῑκῖε γέ]ε εΏε αιοά ὰ γοἰεβεε-αεεἰρίτησήτα παπς ἆσ- 
εεῖ εβε ποσῖπαι αποά Ρος γίτα ὃς {εώῑεῖοπεπα εχεοζαπεευτ » εοπ{ἀεπάο {αἱς νὶ- 
τοις, ᾱ- ἆ. σράλλεται ὃ χεβνρ ὅτε µεγαλαυχήσας» καὶ σώματος ἴοόι πεποιδὼς ο βία 
λαμξαίεη. ὀπιληρὴ. Ἠαης {επτεητίαπα εκρτεί[πβς γίάεεαςἩοταςίης. 4. 04. 1.".. 
σατπα. αασπα αἲξ, 3 

Ψύ εοη// εκρεγ; 1ηοἱε γΗ1 Περα 
τω Σεπρεγαζαηι ή ζοζπε ΡγοΜΕΡΗΛΕ 

απ παίμ», βδεπ οὐ έτε νΊγες 
:ΟἼηπε πε[ας αΏπο 11ΟΠΕΏΓΟΟ: 

«Ἠ]ς δε ῬοτρΏγτίοπή5,δε ΤγρΗαεἰ,αΠοτήπιφας βἰσαπέµπι {αοῖε πιεηεϊοπεΏἩ, 
«Τυφὼς Κάλιέ,άε ος ἀϊόχαπα Ο,τ.Ργι].δε 4-Ο]γπιρ.λ.εβ {εἀτεῖοπίς -εκείι- 

Ρίυπη. πολυκάµανος ος. Ρίο πολυχάείωος Ροξτ. Ρίο «ΟΠΏΤῃ. πιλυχέφαλος. Ὦ) 1εἵτης 
Κάλιέ, αιία τα Ομ σία πείνας εἁπαταςῖη {ρείηπεα Τγρλοπϊς, νπάς Ἡοππετυς 
Ἐάν Δείμοις αι φασι Τυφωίος ἔμμδυα, ἔωνας. Αήταππεῃ ἴῃ Ίο γάτα , Ίπτετ αιος Πε 
Άπεσιοῦ ἨῬαβοσίευρ:α ] {απ Ῥητγρία ἄπκετηπε εζιςατιιπα ἔχων ἀλυξε, Ργοία ἀσας», 
ἁυπίῶ εκ Ἐξέφυγο. - τος : 
τς ον τε. Οιἱς πτ ἸπτεΠΙσεπάις τεκ (ἱβαπευπι ποπ {πεςοπαρετίο, 

δι ες Πας] νετρῖς», ἡ 20 πὶ Ὦ Τεταίων αγωντὸ ὦν δλέ ον . 5 
α ὁΕσκοντόποδας» κ) βαδνῬυείους , καὶ πα ἄν πες ος ο -- τἜ ο εν σστα . κος 2 26 πεπεας και ὁ ες πεπυε-. 
ατωρδύα, Μκόγτζον «ξὲς 66ΟΥ. ἂν Ωρῶτοι Πορρυρίων καὶ Αλχωργέις. Ες ρηπςϊ- 
Ρε Οἱσαησαπα Πησυητητ ΡοτρηΏγτῖο ὃς ΑΙογοπεις. Ῥμεο αυτετα Ἠϊς Ιπτεὰ- 
5επάυπι Ῥοτρῃγείοπειτα, ΊἵΝαπι εΕῇ ἆςτο Ραιμίο απεὸ γετρα ἔεσεῖες 181 {8Ἡ- 
εὖπα ασερατιχ ἆς εἴης αιιὰασῖα ἵῃ τατραηόα εταπαυ]πεαεε : πηπς γετὸ ασῖ- 
εητ. 4ε Ραπα: δε νετροτηπι {εσηεῖα 1 {αεὶς ομ]παῖε :ΦΠαμάεπα ας ἆμοῦας 

-ταπτήα 1οαιήσας Ῥοέτα : ὃσ α[εετιτι Ώεπαρε Έγρβοευπα Τουής Εα]παιπς ο- 
Ῥτε[ααι : ἁζεετατα πεπιρε ῬοτρΏγτίοπεπι -τεῖῖς ᾿Αροἡιπῖς εοπ{οίαπα ταις 

σορβε 

ο Ν 



«οπβαε. Ψετὺαι πάς Ροξεα συλλἠσθικὠς Ρτοξετε. 
δμάνν Ώοτ.δι Ώαος.3.ρετ/.Αογ.τ.ραΠ. περ]. ααρπι. ρέο Ξφωήβησα». πάς -- 

Ῥσρος. ἐ δν. δε τεϊεέτο αασαι.δ μου. οτ.δμάδω-ὰ Φαμάω- Ῥετ ἤβεορεα δν. 
Ἑαπάεια Ώεεῖς (ἱραπτμπη ταειοπεπατεάΚῖτ Ειτερίά{π Ηείεπαν 

ωσεί γὸ ὁ Θεος πίω Εἰαγ. τὸ ατητὰ Ἡ- . : 
Ἐτάβαι κελέυει παΐτας νἒν ἓς αὐπαγάς. 
οὔ ει γή : ροβιάεπάάφμε Ηπρεχαν - 
ΤΕΠΕΤΕ 1γε ΦΗΕΊΙΦΗ2. ση 12η νῇπῃ. 

54. {επεξιία εὔπεβιττεδχὸ εἶπα ρταεεάξεῖΌυς νετὈᾶς ροξεα-,κέρεος Ὁ φίλπατον δες. 
:ὃς ἔυμλνεῖ εββπΏ Βης {επία,ρο[ΐσμαπι εχοτώϊασα ρετερίωιταπ{ε αἆ αμέίος βὴ - 
Ατιζοπιεπίς,απεπχεοπιπιεπάας ὰ Ῥεπεμο]εηία Ἀρο]πίς,ειΠα5 Εβποτ! ττῖθγήε 

νιέτοσίαπα αµαπι εδίςα ματς ε{ξ. ὃς Θεών ὁ πᾶσω μώγχαραὶ»ντ 1άετα αἴε.Ξεγαρκειου τἶογ-- 
Ρετίρῃτα(αςὲ ἵπτε]]ρε Ατίζοσιεμειηρομίαρρατετ Πἲτ Χέπματεες,δς Ῥητα αΠαπα 

εάε εοπιπαοπάαείοβοία ἁρατις ποπείεο.. . ας, 
Κῤῥανο Ώοτ.ρτο κβρσεν,ῃος εβ,ὠπο ὀκήῤμαι. Ο ενα Ώε]ρμος ββαμῆκας- αᾗίς-. 

σποσιε εοπαπιεπόαεῖο ὁ Ίοςο νιάτοσία. σος 
ἐσερανωμδύογ.Α Πα Ρτατετεα εοπηπιεπάθείο αΌ Ἡοποτς σεπιίπο , πεπιρε Ίαυτες 

“ερτοπα,δε επεοτη/-Ηετῦαπι Ρατπαβιασι ρετϊρμταβιεὸ Ίαυταπα αρρε μαι, δὲ πετ 
Όαπι {πεςάοςβῖςὲ αὐτὴ. φυσᾶντε Ίνας γετοςεἴεηδιαπποῖατ (Παβοείας 1α2.Οά.Ι. 
2, ατπι.Ηοταςή]- : 

ομειᾶ τεκὠμφι[) οτίςαπα εποοπηίμήα Ρυεας ελοίίαῖες ἀεποτατε πγαιπῆῦ ροξες ΄ 
απο Ιαυάαπευς Αερϊπεεφ:απ]α Ώλοσες αὉ Ατσὶς {ῃπ-Αερίπαπα εοπιπήρταταης.οεά 

το Ώοτίεμπι εποοπάμπι, είς: ἠπεε[Ηρεπάμαι Ώπης Ῥμαάαεά βγαιωυπα,α αἱ {οτῖ- 
Ῥετε {οἷες Ώ οτίσα ρταμίτατε ἃς ἀῑαἰεξτο,]γτάπισας β1απα Παταιοπία Ὀουίςα αο- -- 
κοπιαιοδαη!εεντ αηποεαιήπχςαπβτορβα τ.Ο4. τ, Οἶψτορς 1 ης γοτρα »ἀλλώ -- 
Α ΄ τα. Ξ 2 , Ἄφειαν πο παοσὸλε λάμβανε φόρρωγγα:-- 

΄ 
-- 

πορόφεκος... - οροφή β, κώλ. ὃς - µεταφρασιο. 

ο ἸηΓο]ααστεπι Αερίπαα πα, Ἅἔπισεα) ἑ Χαρίτων εχὰς - το σεειαἰξ ὤπσεῖι Π0 -- 
«πας ἵπ νίθίδας ΠήΗεῖρπι : « / : 9 ὃ- ο)χομόπο, εοµε., πΌπουρπι Οτα]ς. » - ος 
-ηἩς οτιπῖα επἰτηϊστεάάπης, . σσ Χλεθαιση Αιαχί- 

:Ργοα ὁ γαρ, 11111- 
όρη εο[ετς 1/18 ν7- 

Ἠαέχεπης εχοΙάτταεἆ τωα- εα ῥήδηρο νέγζ{ες ΥΣ 

ἄοσιμπι {αοσπ:Ώ -Αελςί Πο- έλρίσο γάσος. -πε- Αεαθιάσγησο αε]ήσεη: 
Στη, εἰαπιοπάς , δε Ρε[εῖ, λέαν αξ ἔχει οδξαν ὧτ--αλ-. 1/Η17.Ρετ]εᾶ απι αμ 

κο πωρκς ώρλα ος νο ῥαΐες-σἶογι αὖ Σο... 
ας ἔποἶγτας {εἔτᾶς δε ἱπαῖ-- ο - ο οτε 

το ο ο (ο ρεκέα,- πελλώσ ὢ }ὸ ἀη-. Ῥειάπέαζη7 εΡΩΡ {1δά 
τας, ἡπάς αὉ Ιπίήο Ρεσέε- 7 νο, ορ ρα 

Έαπι ο]οτίαπι οὐήπε- Ἑτ--- οσα γάφέεεις 9) αξ- εά ΜΗ ΕΠΜέΓ1 
βᾳηβηµος. ἔη εεΥΣ- 
ιπίδεης νι 2γ1ά11 7έ- 

βογγαπεἰῥη»»ζό’ γείοςῖ».- 

18 βγαἴμο: 

επίπι εε]εύτατωτ απ ὃ ἆ πιρ]- λείος 

τος αβα ετῖε --- - δρέίασι καὶ πας ὑῤῥτάτοις 
ετταποῖ - ο ετοσύπα εως ς . οας ο Μόνος 

Άπας, δὲ σεπεσοίος Ὥετοςς. 

δά αετία Ρε]. ια βααά(Ώκαρς,εάμεαεῖς.... 



ΡΥΤΗΈΤΙΟΣ. ΟΡΕ νΥ111. πο 
ο Έπεσε ο κ Καείτων.Ῥαττίαπα Ασίβοιωεπίς ἱαιάατννε ρεσίοπᾶπα εομοπείεςε,Τη 6” 

«πετ ἀῑςῖε ὅτι ἂν ὠλύστο αείτων ἔέω.Ωποά-εσῖ ποπηΒ]ἡ 1Πεεσρσεεες εί Όαετε νε” 

Ἶπε ἑάπιαπίτατϊς ὃς Ῥεπεβεεησία βπάής:εαταεῃ Ἡοσμπη ταΏοπεπι ποπ νιάετας 

Ἠοςἱσεο Ἠαβετε Ροξτα»α παπα Ηλ τεεειασ!τ αἆ νίτεατες Ιπεῖγτας Αεασϊδαίαπι. 

Έε εεττὸ νε ἀῑκίε τά Οἶγπαρ.ὰ Οτατής Ῥος Ρεπάετ» εἰ σοφός» εἴ καλδσιεῖτε ἀγλανς 

ο α)άρ.Νἱείπαπετε ροέτα ροετοςποῦ εκεϊἁ δε (ατατής,απαξεπιας πααῖοσήπα Λε” 

αςἰάαταπα γίτευτες σεἶερτες Πασήταπεας,δε {εξεαπει. Εξ νε {εαπεπτία ἁοεεπτιρᾶς 

Ἠπήτατίο Πτα εβ ἵπ ρηπαῖς ἵα Εοτεϊεαόίης » ειήας ἔρεοίπαςῃ {π {βετὶς εετιαπήπ]- 

«Ῥυς, δε η ρτα]ς εάιτας. 
ς - ς 

ἃ γᾶσος Ὦ ος.ρτο ἠγβοε, Λεσίρα πἰαήταπα Φκωόπολιςιἶχος εβε,» τών Φοκαοσύίω ὃν 

σας ἑαυὃ πύλεσῬεεωπίνκσα. ατα Αεσίηα Ἱπία]α 

εωεετίπα Ἆος ερ τΒετοῃ εἰ Ιαηάεπα επίρυς ἃ ΠαΗεῖα. 

αῤεταῖς κλειάῖαν Αἰακαδωῦ Ὑλρισα. Ὁ 

: φεωίωΐα Φηέμδυντὸ 3Ἴε εοπΏ τα επι ἆ 

«δὲ αςοιήαήαυπα τεσατ.οΙπας (ααΗΐεα νί 

Αεαεϊάα αυτεπι 4 μη: ροβξετ! τε 

Τεϊαπιοπῖς Αίας ὃς Τειεετ,Ρε]εί Ας 

Ρ]ωβας ντρίρις εοπβρῦαξ. Τη- 

Ῥ{ειπαπόάασι Ἆος Ίοςο, νεδε Νεπι.Οἆ.4. 

ατἱποιετα σεπΙῖµπη ρθεις» Ιπεετάντα 

ἁεεωε εοπταδείο ΑΕεΙΛάΤε 4ῑν ΤΕΥΣ15. 

σῖς Αεαςἰ,ειήμς ΒΗ1 ἔπετυπε Τείαπαση ὃςσ Ῥεἶευδε 

μήεδ:νε νιάεσε.εβαριά Ἡοετας. 1π Ἐπα- 

:«βοσα. Ἠ]ς οβίετμαηάα Ίαις Αεσίπα ἃ πιαίοτασι Ὑιτεωήρης, 
ο σς.. 4 5 4 ----- 5 5 3 9 ν 5 3 9 

πελέαν ο ἔχη. Ἠος εε,τελείαν ὃ ὄδξαν εξ αὐχις ΕΩ2Οὺ γεω μόγογ. Α1ῑα Ίσις ὰ φἱο- 

«σα απεϊσαϊτατς. 

πολλοῖσ ὢὲ ὸ.Τ αις ἃ γ]άοσυπΥσορῖα,ααδά Βοσιετίς Πείοππα Ώμππετο, αι! εὐῃα 

σχμ ςεχταπηήπίδις (ετίσνεωση ἵπ Ὀε][ίς βτεπιὲ {ε σεβέτυπτ. Ρ]είία τς απτεπῃ Ας- 

πἙλπετϊς Ώγαπος {ετιρβε Ῥαπάατως, ΑΗσμος γίέχοτες ἵπ {εαμεπήδης πο” 

αταῖπας. 
δρέλασα χαὶ νά”. ος ε 

β ο... ω, 26! κος, ΄ Ν 

» «οὶ ὦν ταῖς ὀέεαις μβλαις λυγαιοτάτου Χάά πελερικΏ- 

-ασίχοις ἠθωας ἀγαγῖσα, Ταἶες Ἠετοες Εάέταης Αίας.» ὃς Τευςες, Τεατποπίς ΠΠ.. 

ως Αε]α]]ες Ῥε]εῖ. 

παράφεποε. 

ο Όποταπα ποπήποα εἴῖασλ 
:"ἜπεεςἩοπίπες ἄεσεας οὐτί- 
«πιος, δε εοπίρίετα εξ Ῥοΐεπι 
{απὸ παἶτα εἶας ἵπ ἱαυἆσπα 

Ἵδιαστατε :{εἆ που σετ σῖἩά 
Ἔδες οεἵαπι, ησαπε οΡρος- 
{παπα «/Ώονε ΊοηΏσα οτατῖο- 
τε οπηπῖα ρεσίεα σας, ἔσσατ- 
σηϊηῖθας σωαήάετα ασα: Ίντα 

7δς νοεε {14181 «απαΏτΗτ πε 
εορῖα πιθἰείίαπι απῖπής {- 

"ρετατεπο Ἱπάιςατ.Ἱταφπε 1ά 
αποά πώΒῖ παπς οσευτστῖς, 
Επείαας 1 ρτοίζεπί]α ἀπ[α- 

» 

ταγπορ. κώλ. 9. 

πει. 
ας ᾿-/ 3 

εἰζω οἳ ἄβολος α- 

γασέωλυ σεσαν μακραλρεί- 

αἲρ 

λύρα τε }ὶ 992. ες ος 
πι µαλδεχῷ. κ «060ς ἓλ- 

Φων 
ῃ Ν 5 3 ΄ 

32Ιση.πο αἱ ο) ποσι μοι 

ἔτω» ποέχον στὸν χεέος ο ὦ 

σπα, 

γεώτατον ΧΕλΦΥ ἔρᾳα σποτα- 

νλ 

Ἅ ΑΣ ο πρ βρες ώς 
»ὰ κά ὁ ἂγδεώση Ἐωφρς- 

βετάφεασις. 

απο ὁ' πε δοµ- 
μες 4ο οὐΕίπεηΣ. δεᾶ 

εωῖῃ Ποη γαζας ΠΗΜὲ 

«ΟΠ116Η: ὀχαΣ1036 Ὅτόο- 

Πκήζ4ΣεΠΙ ΗΗΡΟΤΕΤΕ ὔ- 

γραπε 6 ναςῖ 1ο Ησηε 

Γαστεσ» γεμίεη» σᾗεη- 

αρα 1σ147 α.1ε σε. ΟΕοά 15114 

Ρεᾶες Πηρή οΗΥἱ2 70: 

εείαξ ΣΗΜ: ορ Ἡ5 7εεξ- 

τ. ΜβΗΜΗΠΗ, ΡΥΑΕΙΑΥΟΥΗΗΕ 

1σεἰπογαπαπέβηΣ γοδα- 

.ε Ἡ 



429 ΕΕ Ν ΤΟ ΑΕ Ἐ 
ν ὣ - Ν΄ 5 -- ς Ξ ο εατί οΏ, εσιι ορας τεεσα- όν ἀμρὶ µαχανα. ΕΕ εἰγςΙά αγέεῃς. - 

εβιπααπα, ν{έξοτίασα γιά εἶίσεε Ρστβίασαπη, (παπα παρειτίπιε ςοπ{εάυητης ες 8Η ατίβοταεωςς - 
εβηατα,νέ Ῥοτε απς αρρετατατείςπιες ροξτῖςσα Ῥεπεβεῖο,απα Ότασἶίατα Ειεῖποτ .. τς 1ης ο Ῥεπειοι : ᾱ σε ἕαπιαπα. Ῥτς 1ας γοἰαητεπα παηςί(6ἰ. - ο ο πα. 

τὰ ἐν. Ἠος εβιὄτνα καὶ ἓν. τοῖς αὐῥρώτοις «λασρέπει.. σεῖς,ρταροῇς. τὰ το 
{αδιμηςὲ, ᾱ- δὲ αὐφράσι » κωπαλελοκῶς ῥτο ἀῤθρώποις, Βε[ρῖεῖς αµτεπι αἆ εα αιια; 
ἀῑπιε ε Αερίπα, σπα Ρε[ιςοίος δὲ βτεπιος .Ἠετοᾶς εἁιισαιιῖς απ 1π οεσαταί- 
πῖρης {αετῖς» δε Ὀε[[ς εχεεΙπετπητ:ᾳπᾶ ΠοπιεΏ δε ἀεςμο αριά Ὡοπηίπος ποα 
Ρατμµαπα οβείπεπς, ο : 

θμὶ αἲ ἄθρλος. Ἐβ ἀποφίωξις. συα Ιοπρίοτετη- τταζχαίοπεσῃ ἀε' νϊτεμεῖθις 
Αερμνα πίσ]α αὈτυπιρίς, Ἠίς αμεεπῃ εξ Ἰοεί {επι , ὧν ἔσι µοῖ ο0λ «δα 
πολλών τα ἐγκώμια τὴς. Ἀθγίνιε, καὶ 7. Αἰακιδῶν λέγε» ὧς ο λα µακερλογίας ξνόχλη- 
σεν ποιο. ἃ 

Ότο πο οἳ ἓν πασ µο. Ἐβ Ώσς Ρτοροῄείο αε Ιαμάίδης Απίβοπιερίς,α.ἀ.σὸ ὃ σὸν 
Ἀθέος» Αθιρεμλυες 2} ΥίΧή σου Φθόσρατος ἓν πεσί μοι οὗσα,)ωω)  αλυμνωπέα, ἔπειδισὸρ σετάταε 
ἄμφὶ Τ} µου σοηπικῇ, τῶνη ἀειούση τὸ χαλαὶ πράγματα. .. Ίτασιε τὸ Έμσποσ. ἀῑκίτιατ 
«οά ῥγα/έης εἰ, δε. τεὸν λεέ»ε, ε[ὶ τὸ σὸν φράγμα, {εἴ]]οεε αὶ η Ῥπεο ὦ σιῶ,Άαπς 
«οπιρε[αείοπεπι εβε Ε]απάϊεπεῖς Ροξεᾶ, καλών, {Παοιά!ς Ροβ {Ε οεαγµάτων. ὃς 
Ὥοτισα {ππτ ἐμᾳ φοτανὸν µαχαλα., Ρίο «ΟπΗΠΙ. ἐμῃ ποπέωον (/χα»η. ΜΑΗ ΤΗΑΕΡ1- 
ημίμμος εβ,272ΕΠ1 ραὔγ1ςΩΗ., ἀιςὶτ ου χαγίω) κακῶγ:απαϊεπυς τες ρτᾶεἷατᾶς «ΟΠΙ- 
σπεπάαι δε «εἰεῦτας. 

σπαράφρωσις. 

Τα (πδτποτάπασσηει- 
Ίοτααι γε(αρί]ς ἹπβΠεῃς ἵπ 
Ίπέεις, εὀίαπε Ῥετ οπι]α΄ 
ἀβηταης, Τ Ἡεοφπεσατα σαὶ 

Οὐπιρία:, Οἶγτοπιαεβύπι 
αα Βγτῆῖα, απάαςΙ πιεπι- 
Έτοσαπα τοῦοτε, Ρατα ραµ- 
ετατῖο γ]εῖτ πα]]ο ἀεάεσοτε 

2Ηπεῖς, 1πιὸ Ίρβς-ες ἀεςοτ]. 
Ἄτῶτετεα Μιάγλαϊς, τας 

: αρα ρ]οτίαπα αἆάσπις, εἷο-- 
σηῦ Ηἶπά ρτοπιετετίς, ηποά 
Ο]σ]εῖ βἶας Απιρηίασαις 
Ὅτε {1ο Ρτοπυσααῖς. αυῦ 
αάετει Ε]ος {ερτεπι ἆπ- 
στρι αἆ Τεδας, 1Ώ «εα {ε- 
Ἄτεπι ροτες πιπαῖτα ντθο 
ξοτῆτοι Ρ"σηβητες: 

πο, ος ΄ Ε. 

εσωδ. κὸλ, (ὰς 

πο παλαισιιάτεοπ 3ὸ Ἰέυῶν 

ια- 
Δ 

ρῥαδελφίοις» Ολυμπία τε Θεό- 
ρε... ς 

του καὶ κατελέγχεις, 
οὐδὲ Ἐλυτομάώλοιο γίκαρ ὃ 

19ο Βρασύγιο. 
αὐξων Ὁ πείσραν Μι- 
"υλιδαν λόλον φέρεις 
ὃ ὀγαρ ποτ Οἶλκέος 
ποὺς ἓν ἐπαπύλοις ΙδῶΥ- 
ζοις Θήδμις ὀνῖξωτο 

παρµδνουτας αχ μῶ. 

μεπάφρασέε»- 

7ης επῖπο Ρε νε[ί- 
σ]ᾳ {20πεΏς ζμμπεμίος» 
6 αρμά ΟὔγρίαηΙ 
ΤβεοσπεζΩ ον ἄε» 
Πεεογας » Ίεζηε 77ο” 
1σεβί γιάζογιᾶ 1 14- 
ιο. «ΜΑ ΗΜΕΠΗΟΤΕΜΗΕ. 
ΣΥΟΊΜΟΜΕΊΣ -αμ7εηε Σ11- 
δε ΜΙάγ/ΜήάΥΗΣ.νεγ- 
ῥᾳ έερογζ ση α-οἱ 1η 
Οἰα]εί βήης οὗ /τηγὲ {- 
σηλῥΗΣ, οηβήςαη5΄ 
αρμά «(6ρ2εῦΣ ΡΟ7ΣΡ 

μεσω, Τρεύς ῥ/1οςΡεΡΙΜΑΠεησες αρκά ῥάβμμε. 

Ἐφένωγ. ο Ἰχένω Ρροξᾶεο γείρο, αποά βαπίῆεατ κ.) τὰ ἔχνν δαώω »- {ευ θιώ- 
«οι ΄Ῥοξμ,δε Ὦ οτεβε µασραδελφεὸς Ῥτο -μασέαΦλφέρπος εξ, ὁ-αθὲς µητεὲς Θὔἷςς 



ΡῬΥστιςσ ο 5. κΕΙ.: 4:21 

αωηηεμίη». νίκβν πιετοπγπηὶεὲ βρασύγερν αρρε[]ατ», εἴαις επουής αυδά Βοπήπάρις 

φτορηὲ εοπἠεπῖς, {η οαυίδης πιεπαὈζοσπα τοῦας; απἰπιίσααε Ρεα/οπτῖα τεφιήτί- 

«πες γεαἁμεσίατίος {Ἡρετεπτ. Ίεααιε βρασύγεος εξ ὁ ἔχωγ Ἀρασιαγῆα Φ -αμάα- 

εἷα ῥ1ύεγ- Ππεπλύγα.: Ῥοττὸ {παπι Ατίζοπιεπεπα ἱαιάατ Ῥιπάατης αθ πηϊτατῖο- 

ης, ὃς νίτεητς αμηπου]οτυπι α πια], αυα {αμαι Εεπῖις εοποπείζατ 5 εἶπα νίτο 

Ῥταεἶατο ποπεβπα {ε οσεµτη ὰ εἰατῖς γατῖς ἆμοετε; δε νἱοηπη. Τβεορβπεεις δε 
Ογτοπιοςμς αααπουΗ Ατηζοπιεηῖς » 11]ε Οἰψαιρί, Πις Πεπποία Υας»- 5ις 

Έμζεπῃ τεάά]ς Άαης {επεςπΏατα Φεοἶναίξ. σοῖς /μῤπαλαισµασ τὸ Ὢερς μ0Τ6Ρ: σου 

Φείκε, ὅτε  Ολύμσπα γκήσθητα Θεόγ/ητο » ὅτε τω Ἐλυτομώχου ὢ) 1λιῷ ηκίω κά 

πμ... ο πει 
αὔξων ὃ πάβαν. Αα Ιαυσὰ ρταείατα τεῖδη »,εωί {μα νίτέπεε ἆεεις. θἀάάῑε, 

σάζαν [ωπηΐς Ρτο φαβία», βευτὶ Ἡοπαείας Ημ) ἀμφοτέρργση» ὁμῶν 0λῥος: κα ἴα παρη 
Ἀπιδυλιόια Ὦ) οσἱεὺ Ῥτο Μιδυλιδῶν ὰ Μιδιλίδε.Ιη ΑερἘιπα Πε Μιἀγ]ιάαταπσ ττ- 
Όως ὰ ΜΙάγ]ο ρήπιο εἶως απέβοτε: εκ απα αρρᾶτει ΑπΙζοππεπεπι Ἠμπο πο- 
Άτααι {αΙΠς, : τς 

λόρρν φέρεις. ΑΠΑρσατετεα Ταισὰ Επι ί επεοπήο, Πτοι]ίς αἱἴογαπα Εοτηειχά]-- 
η]δ: Ώαπη ἀῑεῖε ομπιπαςήτυτα «Πε Ιαμάεπι απατά Απιρηίαταις Ε]]5 εὔριῖε αά- 
εσας ΤῆεΡας ξοτείτει ρυρπαησίου». Ώ]έχαπι απτεπα- εοπιπιεπἆατ αὓ αμέ ποτε 
Απιρήίαταο Οἱςἷεῖ Ηο, ἆς ιο ἀῑδειπι π Θγπιρής »Ίεχεα Οὐα: νδί βπιεῆτετ 
Άφεβα επραϊς εἰοσίπι Ῥππάίατης, αιοά Απιρηίασαο Αάταΐξις. - 

ὄνπερ ποτ. ος εἴῖ, δν εἶπέ ποτε Αμφιάρσοςνζωίχα, Εδεάσωτο ὃν ταῖς ἐπράπυλος Θήξαις 
τὸ ὧοι κ Ἡ Θηβαίων «Δαρσαλέως πολεμραῤπαε, .Ὦ ἰχίε σσαρμδνουτα, Ππεττ] ζαιία, Ῥτο 

παρα μδῥουτας » ὃς εἰᾖΠρες οἩ ὦ απτςε αἰχμᾶ» εβ οὐ {ετμαπάα:δε {απιεπάᾶ γοχ ασχὸ 
Ώθς Ιο6οΡτο μιώχη. ἠγέξατο ἀῑχ]ε ρτο ἑφδόγξατο. Νιη] επίπα οὐ /σητί εΕατης εἴξ. - 

Δ ΄ ὃ παρφρασις, οροφὴ.γ.κώχ.δ.᾽ ο µαπάφρασις, »ν 

οσο Ῥοΐνηιοις ΡροΏεσῖ ετ 
αν .. ή Ξ 

Ἄτσπιο {οἱο ρτοξεξεί {εεππ- 
ἆμπι δεἰίαπι Τδέρατϊς Γπεσ]ς- - 
σαττ. Πας απτεσι ρῃσπαπή δις 
ἀταεξίατης εϐ. Ο Ἠᾳ ἵππατα εξ, 
δε ραϊεπ ης αεεερῖα απ]τηϊ 
σηασπΊτη ἆο.. απατεπτς ἔοττες 
ετεαπίης ξοστῖδ ας ἃε Ῥορῖς. τε- 
ξα]σετιπ Ἠδεσῖς. Αρεττὸ νἲ- 
ἆεο Αἰετιαπεπι ρείππατα αἆ 
Ῥοττας Τ µεβατυ σα απαταπη σεχ 
ξατ (αἀτηῦς, ᾳπαΏθατεπῃ εο- 
εαίεαπι εἰγρείτη {επἱρτστα 
επαςμ]οά ἀταςοπῖς Ιπβσπεπι, 

κοπο ο 8 3. 
οποσ -απ.. «Άρλεος ρλυ- 

ον 
2 η) 

δευτέραν ὁὅὸν ἕ- 
ας πρ. : : πἼρργιν ὡδ εἶπε μαργαμέ- - 

19. τς 
ον μον - ζ 

συ "το ύγαιον 
5 ’ τι 

οπ:Ώρεπει » ὁμ πατέρων -- 

Ἱπακ-- 
Ν ” ΄ α 

σὐ Άγκα. «γεαο μα 
ς ΄ 

σαφες ἔιεόκογτα ποικίλο αἲ- - 
θας : 

- 3 3 2 

Άλκμω επ ἄασιεος γωρωντὸ 
- 

Φερ- 
5 ’ 

σου -ὂν Κάσου. πύλαις. 

ΦΗμπάο αὖ- Αγζο 
γεπεταπέ -[ζοηάα εχ- 
ΡεβιΣίοπε Ρο[βε. δίς 
44761 4ἰχίΣ εὔη ργά- 
{7έηΣ47. Νασήγα η. 

{ετὸ ΕΠΙΠΕί εχ ρᾳτ 
2710 σεµεγό(α -α- 
ςΠισήο απισῆ. -14- 
Σ39έ0Υ αρεγσὲ Αἰεηνα- 
Ώειη 11 εἴγρεο «07Η/9ο 
ζΦΗ171ΕΗΣΕΠΕ ἀγάεηεῦε 
γεγβιο/σγεθΣ, ΡΥΠΗΗΕ 
1η ομάπροτές» - 

οςς τῇ 



το Ῥπσπ Ὁ κητ 
ὁποτ᾽ ἀπ᾿ Άθος. Τεπηροτίς οἰτομπβαπεία, πεπηρς {δεμπάο Ρε]]ο, αποά Ῥο- 

Ίψηίσίς ροΏετί ΤΕεβαπίς ἱπεπ]εταπε ρτορῖετ ῥρατεπεῖς πεσει. Ώς Ῥοΐνηϊςς ἃτ 
Ἐεοοεῖε » ἴαπα ἁιεχυπα ».Οἶγπιρ. Φεχεᾶ Πε πιοπείο Ἠμίης Ὀε]]], θευτέραν ὁθὸγ-ἡ- 
λυδο τἶη Ῥτοία ἀἶκα , κεύτορον ἑεράτευσω. ΕΠ αὔοαιας Ιοεῖ εἴτειμηίξαη- 
εἷα αυμαι οβεμάϊς γδὶ {ε Ιοσᾳπατῖς, ποπαρε ΓΠεΡίς ἵπτετεα ἆμπι 
-δαπε.- : 

Φυᾳ τὸ Λυγασγ.Ἠος ε(εενετεξεὲ εκροπί: Φεἶνοί-τῇ φύσει τὸ συ λὼς ὃν πατέρων «ρ0- 
Ῥόμημα τοῖς σαιΏν ὀπιαρέπει.Ἑτ εκετηρίαπα Ἡοππστί αἀἀωςῖε, νὈϊ σὸ Ἄριατον εκΡρο-. 
ΙΣΗΣ συγλωικὸν» οσο . 

Οὐ 2 μοι λογαῖον ἀλυσκάζουτ µάχεᾶς. 
α]ιαά. ε. " 

ΝΟ ΕΡΙΗ ΗΕὲ ΓΜάζΗΗ εξ ο; [σίησεβηςηαγο. 
Θεάομω. Αἱεπαπί Εἶιο ἀῑόχυπα βεςοπαπιοάαε Απιρβίαταιις, γἱάεπς αρπιαν 

««ποΙκλθγώτον ὄφυ ειράόκουσα ὁπὲ ὃ ἁπσίσος σεῶτου διακαγουύτα. Ίππιετε γἱάευσ εἶγ- 
ειπα Αεπιαοπί» ἱπβσηίευαι ΕαϊΠς ρἰδεήτα ἀταςοπῖ». Οποὰ απίπια| τεξτὸ γατὶ 
εοπεπίε οπή ἀερετ εΠε οσα μπας αἆ ρταιϊἀεπάα Έπευτα: νε Οία ἄτασο 

-Δρει» εἴε αἆ απσισία, Ππομίε Θεἶνοί. γε] αία {1δ1ε εετταπι,απαπι δὲ {αδή]ενα- 
τες Απιρηίοταιις γετείροπ/α ας«Ίρετετ. 

ποιίλογ:απαἩ πό ἀληηᾶ μι. θά Ὦ οτ.ρτο αἲδρς. ὃς αἴδος. ». ο. 11667. ἄν. 
Αλκμάγα Ρτο Αλκμώοχα.Αἰεπιαοῦ Απιρηίαταϊ ΕΠΗ», Κάδρου  πύλα, ΤΠςῦατησι 
'Ύοσᾶε Ροζεας,αιία ΤΗεῦΙ5 τεσπαιήε Οα που. 

Ραδᾳᾶ- 

ππράφροίσιςο- εὐτορ. κὠλ. 5. πετάφεασιε» 

ΞΑΤΣ ψετὸ Αάταβας Ἡετος, 
ου Ρεϊοτί-αἆ Ἔμεβας εχρε- 
ἀϊποπς εἶαάεαν αεσερῖς , {ο- 
Ἰάΐᾳας εαῇς τε]]απῖς οεωπίρας 
ἀποο]απαῖς ευπαβὲ , τεπι {ο.1]. 

ὁ δὲ χαµῶγ αερτέρα τ- ΑΣ α[ῇιᾶια Ρ71ο- 
θα, -Ζ}απάε » ἨΜΠΕΡΥΘ- 

γω αρείογος ὦν- βετιοτ ἀεαΙιέΓΗΤ 

εἶὰς εξ σεβπτας {εεππάα οχ- 
Ρεάεῖοηε , εαῖ Ρτοίρετίοτοτα 
επεηευση ρο[Πςεταςαὐσητίυτη: 
παπα µαπχείας ἄοποπί ο αυτά 
ία βεεῖἆςε. Τηπα εωῖτα εἶπς 
ημας εχ Οταςοτῦτη ετετεῖτῃ 
᾿{οἱας λεφ]αίεις ος άετας επῖας 
σαοτταὶ εοἰ]εέες οΏρας, «ἆ- 

:πάπο ποΏπετε ξοττυδαξας,ἵπςο- 
εἸαπά ἱαόσαςτε]ηο-εχετςί- 
τη σεάϊ δΙτ Ατσος, 

! ” κο ΄ 
έλεπαι ὄργιλος αγγελία, 
Άθλρασος Άθως. πο 

. 3/- ΄ 

ϱε . οκοσεν αὐτία Ωρά- 
έει. 
σεν η ο 

«ίουνος γὸ ὁμ Δαγαῶν 
«αρ ΄ , 

ϱροσό » ούτος οσέω λέ- - 
έας 

ε.ω ΄ ο κο 

μν 5 τυχά Θεων αφίξε- 

πο - 
πάτε. τ 

λεῷ σι ἀβλαβετ, 

αμσηγῇ ΊηΣΙο ᾱ- 
ἀγα δη βεγος : {εά 
2 ἄσαῃο αάμοη/ᾳ [ογ- 
ΖΗηΗ γΣΕΓΗΥ. δοζηε 
οηἩῃ ἐς Ὦαβαοταηι 
ΕΧΕΥΕΙΣΗ: ΟΥΕΗ1 εὐ]-- 

«εν ο της δ14./όγ1ε 
'ΡΖδίῥετα Ῥεογαήτ ΕΠΕ 
ΕΧεγεΙ{ ΗΠεοΙΗ η γέ- 
Π1δ1, : 

ὃ 3 καµων. Ῥταάϊιοις Απιρρίαταυς εµεηέιτηα {εευπάς εχρεάἰτίοπίς αἁποσίις 
Τλεδαπος, αὐῖ σπᾶπα ργ]οσῖς Εοττηπατῖος ετοτ Βήητις. Ναι απηῃς {εκ ὁξ- 

ϐ η - . ο ς. - εν Ἡ 

εἰδις,εοίόατςε εχειεῖτμ.αἆ Ύπμπι» υῖκ εωδῇτ Αἀτεβας ρείπιοΡε]ο. επι 



ΡΥΤΗΙΟΕ. ΟΡΕ νΤΠ. 25. 
4εσιπὰο.{εσματῖς ομααίΌυ5,εκςερεο Αεσἰαἰεο Ηἰιο, Αεσος τεά κής. δε η] 
ψαεςς,εἶτα ρτίοσί Ὀε[ίο {πεετοίεε, ναεϊςίπαειις «β: «λητεσιαπι ἂ τεστ 1η Ώσορο 

Ῥαοείς σος αβ{οεβεσεεας,δε 1ωεςστεῖ. πάδα νοκ Ώςες Ίαπι οσευπήτ 6. Οἶγπορ. 

πδί δε νὶὰε ους ἃε Αποριίαταο ἄιεμπατας, 
: 

το 3 ὤκδω. Ῥτοςί Λάταθι οτασᾶ εοπηττατία ροβετίος. Ἰδαπι 19 Πα αἲβΙ] 

Γρίς πια" ραίτυσ» τε]ααῖς εκεϊαδεῖς: {π Βᾶς απαη[ο Ἔμο,(αἱμίσαςε τε]αυίς 

{οἶης αβᾳἰτήτ. 9δἱς Αµτοπα Ροξτᾶ νειδα τεάἁας. ὁ  χαμών Αάρασης ὅμως τὰ- 
΄ 

αεετίια συµφεά» ὃν τὸ Φευτέρα βελτίογος Ἔχέται πόχἠς τὸ «Ἡ οἷωνξ ἀγγελία
 ὶ Ἀλγδόνε. τὸ 

ως ος : 
κου «ναγτίας ωρα 

/ 
Ό κε ἔφιου ο ξει. μόνος γὸ αἳ Ἑλλίωικᾶ ορασό οὉ Απγαλέως ὁξ τελευπίσω- 

τοε τα ὀκᾷ; συλλέξας»Λθ2ος ἀφίξεται σι) πεεισωβήντο οραποσέοῳ. µοωῤος, ΠἰσπάσΗση Ααἴρα-. 

«ως. ὃν Δαναῶν Ἆος εξ. Αργείων: 

ἃε λέέας Βαιρίοκ ὃτο «οσηροβτο συλλέξα. ἀρέξνταις 

οἱ {επάυπα. - 

σεράίφρασιε» 

΄ ᾳποά {ραοίος Ἡαρεενῖ- 

εος, υτδεπι Αδασείς απ, ξαίς 

Σγαςεῖ βἵας, Ραῖετ Ταἰαϊ εχ 

απο πατας Δάταβας. Αιαπς 

Ἆαπε απἰάεσι ἀῑχῖς Υαῖες ΑΠΕ” 

Ρίµαταας. Ἐσοαπῖεπι επαπα 

σαπά[ο ρετα(ας , εοσοπῖ5 αἷ- 

Ἑππαπετη τεάἰπαίο.,δστοτε Ἠστα- 

τῇ Ρετξαπάο : αποπᾶαπι εἶπα- 

{ι γεῖηυς σηεας, ΠεσοίιεἘτα 

ΦηοπΏπηεΏτασω Ῥτορε πχεᾶςς- 

ἄες Ἡαδεπομπεοσήσιᾳς Θοπο”΄ 

τηπα εὐπιατ επίχος ., οσεεπστίε 

τηὶλί εεἰεῦὈτεπι- Ῥγιποπεπη, 

ασοά πιεάἵατα εξ οτθῖς εεστα- 

ταπι,ρτοβοί(εεητῖ :{αάαπεαττο- 

Ἡ -Ῥαΐτε απηρβίαταο αεεερτα 

Ρα ϊσίσσηε γιᾶοΏαπι τερος- 

τατατασα. 

Άρωτος.. ας εοἴατεης επα. {πρεσίοτῖρης: ὃς Ρεπριταβιοὲ ἀείοτῖ- 

ἔπῳσι. κῶλ, τν 

5 ΄ἲ 3 

Αβαάρτος τενρυχορος ᾱ- 
. 

γη. 
κ ο... - 3 

ποιαῦτα μὲν ἐρθωξατ' Ἀμ- 

Φιάῤλο». 
, -ᾱ ν . ΔΝ 

ααΐζον Ὁ ) ἄντος" 

Ἄλκμαρα εεφάῥοισ-βάλ-- 
λαο - 

Ὡ ΄ ον ο - 

ῥαω 3 κ) ὃωῷ» 
γείτων ὅτι μοι.) 

ῃ ο 
ατεονων φύλαξ ἐμῶν. 
ὑσαπασε ο ἴσγπ γαά- 

ες 
5 ν. 5 3/ 

ὀμφαλο «αρ αοίδεμοΥ" 

µαρτωμιάπων τ. ἐφώλα-- 

πο 

συγλόωσι - τέχναι». 

Ναπι ἂτεβε Ώαπαο Αερ ἁῑέξι {μπε Ὁαπαί.. 

χροπο γε; {εαπεης ]ο-- 

ααπόρεκσις. - 

τά Αὐαμέρ ᾖ4210- 
{ος γίῶς. "Τά ΦΜι-- 
ἀπ οημηζη5 εδ ΑΛ. 
βῤῥατ. «σαμάεης 
γεγὸ ὦ' ἀρίε Αἰωπα- 
ΑΕ εοτοΏ Ρεῖο, 
«ηίρετσο αμχε 
Α7ΊΩπο » Φ4οηίαπε νί- - 
εἴπῃςρ πηδή» « ρο/- 
/ΕβιοπµΙΩ οβος πηεά- 
{111 σε ον εὔΗΣΦ- 
έγ αά η Ι- 
οεἰεβεγγΙμπη: γασλεῖ- - 
6, αεί; ὤησε--- 
2456 αγεύµε,. 

Ῥυπε Ἄτβος » επίας νι Ίμης {ραεο , αμαίες {μητ αππρίατυπα ὃς το---- 

ἁὲ ἀῑρείζαταπα υπρίήπα. Ου18: αΏζοπι ΕΒπετίε ΆΑῦΡας µαδεε Ἱατίπᾶ ρατᾶ- 

Ῥ]τοίς, 

ποιαῦσα μδὸ. Οοπε]ιΠο γοτὶοϊπί]. Αμϕιώῤηος. 1είεατ 1οπϊςὸ. Αμθιαῤηςν 1252 μὲ 

Ροξε,ρτο «ΟΠ1.Αμθιαβαορ. 
χανω Ὁ ὁ. ΟΠοτισντνυ 

Ὑιάρτυτιεἆςς {μας Παρηῖε ρτορς. Αἱςπααη]ς- Πετο πα: 
Ιεθε]ο]. ἴνας 1 Ατίβοπιεαϊς Ρεσίοπα ἀῑεῖς» απϊ 

αυίαως ξοττὸ οταςμ]μαχ 



434 ΡΙΝΡΑΠΙ 
οοπ(α]ηῖο βεεερξόσμε Όομο το[ροπίο,Ῥγεμοπεπη αά (ῶσγος Αρροϊμπῖς ]άάος {6 εοπειΗτ, ἵπ 1ΐαις ν]εῖε, γε ρισάἰᾶπα Είετας, 
νετ ροξτα Ὀτειήεετ Ιαμάαηεῖς Α]σπιαοΏσπη : αιί 
ΒγπιποΏος Ατάζοπιεπίς,{δά Ροξτς εί οβῖεῖωπα. 
ἑξίοπε΄αἆ εετίαπιεα Ῥγεβίοσμπη, ὃς ἆς ναεςὶηῖο {1 
εατε γ]όχοσί, δε εἶλογις εἴης ρετίοπαπα Ἱππιεατὶ Ροτε 
πιασίς 1πςΠο. 

γμΐε Ατετίας ντ Ἆας Άητ 
ἃ «οτοπατε» ὃς αἴρετρετε 
δεά αυία ασίτας ἆε ρτοίε- 
εαταιν]θξοσία, αἷα: «Οπηρε- 
Πμάεο {η 5ε]ιοί.{δτοησίασι 

«βαλλω.Εοιτὸ βπηρίεχ Ρζο-ςοπιροβτο ἀμφιβάλλο. ῥαρω 3 Ἀ ὑμνφ. πιεταρµοτα 
πμπρτα αὉ Ἡ5 αιὶ Ρίαπτας Ἱτίραητ νε ετείοβαε.. ὃς νϊτείσαης.νηο νοςαδι]ο 
ἀῑκα[ες «εφαγόω καὶ αλυμωέω. ὑπ'αντίασεγ -Ώε β]εζϊ.αιρπα. νεὶ Ώοι.ρτο ὑσίωτίαστ). 
Οπἱά ἁπκατυ:γμίας ὀμφαλὸς, αητὸ ἀἰέχηαι ε{ἰ. ἀήφκον γοζαξ οἨ εεἰεσίεαεσττ ἷοςί 
{απα ερΏοῃς οκαςμ[εηπι ταίοπε ΡγεΒίοτμπη,αποσάπα σαπ(α Ποτηςη εἶης ]οησὸ 
Ιατέαιε ἁπαίαπα γδῖσιε εείοπαΡαξ, τ 

μαντευμάτων τ’. Ἠος ο[ξ, ἐμαντεύσωτο ὃ τῇ µκωτικ} τέχνη ἀιπῷ συγ]μεῖ ἔση. Νοταπάα 
εοπβταόο γετὈΙ ἐφάτομαι ΕΙΠΗ Ρεπῖεῖπο.]άεπι εἶπι Ώσε, Ἱπαρίευς Οἶγπηρ, 
Οἁτ. ἐδ᾽ ἀκραῤ. τοις ἐφάφατ᾽ ὢγἔπεα. 

ΡάκἩν 

ππιρόρρασις. 

:Τα Θπέεπι {ασίττας Ῥτοευί 
ἆαςπ]ρης Αροΐΐο, αιΗ τεεπορίηπα 
«εεἶερτεςοηππεπας ΟτηΏες εχ- 
εἰρῖεὮς, εδί {π ᾿Ῥγιμοπίς 
εοπωμαΆῆδας {βετᾶπῃ συετῃας, 
481 ατΠτοπνεηῖ Βγεσείαπι ἆς- 
ἁμει αΌῖ ραττα Ἰηξῖς νιέχοτία. 
σουάἴοτηπα απ] δᾳς νπα στη εΙ 
Ρετβα(ας, πιρσίπαυπα ρετεερῖτ. 
Οπ/πεβαπα Απτε( Πατ αἆ ΡΥ- 
εἶτα {ε «σηΏδεττετ , 1π Αεσίθα 

-απία]α εἶως- ραετία, ὃ τεχ Α- 
Ροί]ο ., ο Ἡ Ότο ξε[Ι ἅτες Ῥε]- 
Ῥλαρίοσαπι αρπά ΄ αεσίπετας 
{αοτοσυσπαι ΠΡΙ ἱαάοτατω εε]ς- 
Έτσατεπτας, αβ πα πεστῖ] ν1έτο- 
τίαπα 1Ρ8 εοητυ ή, 4 παπι τος 

«ραφή. ον, όλ. 5, 

9 - οὁ 3 
πο ο ἐκαπᾶβύλε πα/ο- 

Χου τ 

ο ᾱ- { 
γαον ουκλέα οὁ- 

/ ” ο ανέμων Τνθώνος ὦ γυά-- 
λοις, 

Ν Ν ΄ δι 

το μδο 6σογ-πὸ- 
 χαερμώτων ὤπεισας» οἳ- 

ῃ 

τν απρρεν αρπαλέαν 

«ρου σπεγτακθλίκ σιὼ ἕπρ- 
ο πας 

ε ου ., 
δκαῖς ἐπείγαρες αγαξ. ξ- 

- 
Σο)- 
ρε 

πο) ενλεκοι γσῳ 

; σύγγογος Ροξεῖς,ΡτΟ ευγ Άρης: ους γος ἵαπι ος- 
εωττῖε Ημίᾳς 1. Οἆ,3. τέχαις ἀῑχίτ ατα πμβαετο, αὐία πηυ]ρίεχ εξ ρ»- 

αετάφρασις. 

Τα άΗσεη [οησὲ ἵ- 
είπε σα ΣεπρίΗής 
εε]εύτε οἵήπες εχεῖ- 
βίοης σμύεγπς 1η γαἶ- 
ζίιρ Ρ{βοπή, ηάΝὲ- 
πε «Μιά 2ΗΠ6 
“σαμήμ  Ργεύααδε 
«ο Α4Ηζεέ αρχες 

{4ή/σ67Σ4 ἀομῆ ο μσά 
αμῑάὲ ΑγΥΕΡΙΣΗΥ , 

1ος. σὺ ας 
Ζεχ. 741βύᾳ 42611 

Ῥτεεογ πέησο 

ορε Ειάαας γῖσιμτο εεεσίτες αττῖρής. ἁτο αΏτοπη εοπ{(α]τὸ, εετιόαπε ρτοροῇβτο Ρτεςος. 

απ ο' ἐχαπαβόλε.Αροϊτορεε αἆ Αρο]Ηηεπηζαμοπι Ροξτα κατ΄ Σπεμβολίω Ἡι- 
ποςαξ.Ρος απτοποππαβαπι Αροϊ]ο Ἱπτε[αρεηάις ασ υπα ἀῑςίειχ ἑκαταβόλος. ος. 
Ρτο ἐκάτηβόλος απ ΥΟΣ 11: εχροῄτα εἲ Οσπιρ. Ο.9. 1π ας, ἐκατοβόλον 
εοισα) ἀπὸ σόξογ. Ττήσυίεας Αρο]μαῖ ᾗος ερῖβετον., γε]. αυία Ππρίεις {9 

: : σιττασίης, 



ΡΥτατο ος ση τς 
Εἰεατίας», δερα[ῖπι αῤγιεύτοξος, χευροτοέοε ἁροξεῖνοςατι νε] ουἷα Ιάεπι εξ 

εηπα 9οἱε,α αἱ {1ος ταάῖος {ασιττατωτα Ίαβαᾶς», οκ αἰεήπππο εα]ο 1Π εεσΓαῖα εἶα- 

είαεισ. 
τν ο τ - 2 Ξ . 3 Ξ ϕ α ο 

σιέγοοκον γαὸν ἀῑσίτ,πουτί ΟἱΥπαρ.3«παῄθοκον ἄλσος. δὲ-4{- χαλερυτα Εθνίαιε σπωλδέκ21ε 

Ῥεηρίταβίοὲ ἀῑκίε ἨΠνδῴίος ὀ γυάλοςρρτο ὁ Πυδῶι. οἵα ἄἴςαπιως Ρροξταπα Ιοςί 

Ἠεαπα Ιπάϊσατςα. αβκαώς τε - ος 

τὸ μὲ µέχευ. Ῥγιβίαταῦι Ἀτιτοπιςπής νιέτοτίαπι Αροϊμαϊ ἔειτ αεεερίαπα: 

εὔπιαιε µέγοο χαρµάτων Υοςαῖ: απία εε]εβεττίπιο 1Π 1οςο ρα ἑαηνηζαπαὰ Ρροίξ 

Ὀλγπιρία εαπταπιπῖς γἱέτοίατα τεροτεαιής» γπὰς πιαχίπασα {Ηΐξ ος βαα- 

ἀϊστυπι εἶας.Ἐτβ επἶπα Ιπβεσίπα νίεετας Ὦ εΙρβιπία,ταπιΕΠ ποπ τ2Ώτάπι σαπάή 

{πάς απᾶευπα Βίας Ρετεερῖε. σόδι πια πα οσα 5ε]ο]. εχρΟπετε ἄυτόσ απάτα «ἶἶπα 

1 αεῖπο ἵπεεσρεετε τότε. Νάπα Υ]άεευσ εΠε τεἰατίασπη 44 Πυδώγος Φγνάλοονὲ ]ος]: 

ποῦ εεπιροτίς Βαδεατιι τατῖο. Ἐτ {αρε Ῥιπάατις πό Ῥτο ἀωτοςιἐκε,Υ/ατραῖς 

νε Οἶγπερ. 7. πόδι λύτέρν συμφορδξ» ες Πύεγαε]ο επἰαπΗστ”. Ῥντῃ.α. τον 1ὁ 

οἶρος Εὐφάμου Φυτευδ,1δί επί {άΣ11η ΕΗΡΡΕΠΗ ΦΕΠΗ». 

κοι ὃ φοέδυ. Αἰεεταπι αποσιιε ν]δξοσίασα αμδια 1άθπα Απήζοπιεπες {π Ας» 

Ίπα ορεπιήε » εἰάεβι Αροϊπί αεεερίατα έετε, ΑεσίηεΏίες Αρο]πεπι, 

Ππαιήε Φεβο[αβ. δε Ὠϊσπαπα ρταεἰριὲ οοἴπεσιπε :ας ἵῃ Αρο]ιηῖς Ἡοποτεπα 

Ππίῄεπετιπε Ἱηάος Ὦεἱρβίπία ἀῑέχος, απί ςοπβαὔαΏε εκ ααἰπαειτῖο.[α 5 

γὶεῖς Απίβοπιεπες ρππ/απᾶπι αἆ Ῥγοία {6 εοπεα πετ. Τοεα αὐτεπι Ώσς 

{οητεπεῖα πς Ῥτοία τεὰάϊ ροτεβ. συ ὃ ἃ Απολλον , τὸ πούτας Φέλομλνον εὐσο- 

ἔον γαὸν ὁν Τπυδώνε διανέµων » αὗτο (δρ µέγισο ὃ γίκης χάρμα ἀπό ὦ τῇ Ἠυδὸνε 

παρα. ὃν Αρ τε Φοίδεν » ἓν πῶς σου ἑοετᾶς Ἡ Δελφηίων πω τῷ -πυπάθλῳ 

χω, : : 

χο, Ἠος εΒ , ὃν Αιηι εῤραλέαν φδον Υοξᾶς» ἀσημήη αμλάὲ αγερεµη : τὰ 
εβ, ὤ/εγε γιῶογλαη », αατα αμῖς ορε ἁμιίπα βιάςυς νίτευεε αἀερεις εἴἔ,σπε- 

σαέθλιον Ιάεπα ας «οένταθλογ. ὑμαῖς επα]]ασε ππιετί, ΡΓΟ σαῇς. Που Ο4. 7. Ώυήης 

1δεῖιώ Μεγάκλεες» ὑμμαέ το ὶ ποεβλόνων. Αγαξ» Ποποτίς εἶεμ]ής » απο ΑροίΗπειω 
εοπαρεί]ας. " 

ἐκόντι 4 εὔχομα. Ῥοῦ αροβτορμεα Ιπίιεηε ΡτεςαίίοπεΠα» απο τόρατ νε 

Πιαπα Ῥοξείεεῃ», ὃς ΕοτεµΠας γὶᾶοιῖς Ώαβεαε «οπσηεηἀα:ᾶ». Σχόγπ γόρ ἀῑεῖς 
Φτο ὁμ φεροίσαργμώεης «ὃν εὐ/21έ15) εεγ{οή, Ρ7οΡο/{ο Ρτεεού. 

παράφρασις. ο αῤπερ. κώλ. θ. μεπάφεασς. 

Ὑτ Ῥεπίσπο οεπ]ο τε[ρῖσῖας 
οὔὕσεππαπε Ροέπιαϊα,εκ οεττῖς- 
τΕνιµπής εοπβᾳαξία., ἄε νπο- 
σποαῦς 1π τεσαπι αΌ {ρβς ρτς- 
εατὲ σεατητα Ἰαπάεαπι «οπ- 
εἴππο ὃς εοπεῖπο. Πήίτίᾳ ν- 
εἶσυε Τααπίίοπο Άγπιπο ππεο 

ω 5 ε τὰ - 

παπα τν αἁρμοίαν Ελε- 
πει 

ας Ορος 
αφ ἐκοσο) οσα 

γέορ. κώμῳ μὖν ἀθυμε- 

λεν 
οίκο, παρέσχε, 

νε Τεβριοας 4πά 
ὤρ νηοβμόοηπε εεγΣό 

ζμίῤη(άαν 47ΕΡΗΙΡ 
«οΠΗΡΟἨΘ. Ἡγπημο «τ- 

Σὸ ποβτο {[π41[οπο 
άέμια ἀ[ας. Όες- 

ΠΗΡΕ 



3ος: 
σάς] αἱ γεσασι εαποπτῖ αἲς 
41ς. Ῥοττὸ ἃ Ὀῆς ΙπιπποστΆ- 
Ίδας , Ῥεπες οπος {οἷος εἲ 
ἁπαϊτίαταπι. ἀοπαήο, Ρετοῷ 
Ἓεπατοες Υτ ΕΟἵτΙΠαΑΓΗΠΙ νε- 
{παταπι επταπα σεταητ. απο. 
αὐαπαῖς Ἀοπηίηες Β]ά, εσπι 
αἱ 8οΠΔ ηΒ]ο περοσῖο Ρατ- 

{τα Ροβιάςς., βρίεητεπι ες 
Φατεης;, 

΄ 9 -ε Γ ο : 

χαπα.πν. αρρωμίαν. Ρις 

εῶ «οπαιππεβάατίοπεπη. α. 

ΡΙΝΡ ΑΓΕΤ. 
Θεών δ ὅπυ ἄφὂτον αἲ- - 

τέω 

Ξείναμκες, δωετέεαις. 

1) - Απο ΟΗΕ 
{2107ΣΑἱεῃ εχρο/ζον-. 
ὃ Χεπάγοςο νεα , «κοντα νο ενώ εώς. : 

πόχαι,.Ε αρ. ὀὅλα πεπο-. [0Υ1. οἱ -  επς.- 
πος 

ἃς Ν τρ” ΄ ϱ 

9 ξω» ακρῷ πύγῳ πιλλοῖς. 
σοφος 

οὐκει πεζαφεριων» 

ορες βοβίάεΣ, 0η - 

σο οὔη {αζογεραιτας-- ἴ 
σσ [αρίοπε νίάε- - 
5. βίας 

Ρτεσατίοαίς πιεηβέη οοπεῖπεε Ἠγπιποσησα ροξ- - 
ο Ξ ο. ΄ να Α». 5 ΄ ΄ 

ᾱ. εὔχομαι ἔφοεαν ποιήματα ὅσα καθ ἁρμοιίεά-τιυα 2εάφω--- 
σεεὶ ἑκάρου.Ε]ος Ίοεο ἁρμονίαν ρτό ῥυθµῳ Γαπηῖε: ὃς γέομαρεο χάρω. - 

χωµω ϱξο. Ἐθιοτεπι Αροϊιηις Ρεείενε αυεπὶ Πιεπίτης ῃτ ροξεα» εμήα5 Ώγπι-.- 

πο με αΏας: Πος εἴξΊη απο ΠΙΕΗ] πιεπεῖατης 
«ες. ἀδυμελὴςίαπι σεεηετῖς Οἶγπιρ. 7. δε ττ. 

Θεῶν σἳ ὄπυ.Ροεεεὰς πιεπαΌτησα ρτεσδεϊοπἰς., 

» Τεά πιεεῖτας Ίααὰες ρτεάϊ-- - 

αὐορεετ αἩ Δροβίπε, οπις- 
αἡδήίαιε Ὠής.νε Εοτεµπαπα Απϊβοπιεης «ετεπε. Εἢ οµέεπῃ ὀροβτορίΏε αἆ - 

΄ Ἑ ὃς : ῃ ες Ξ « / 
Χεπαϊςεπι Ἠηίης Νὶδερτϊς. ραίτεπα,. α-. ἀ. 5 3 Θεῶν ὁποροφίω εὔλομα «ὑμετεεκις.. 
2υχαξς. 

2 ΄ - π : 9 , - - ο οὖν . ο πε, Ἠος εξ» ο 30 τι ἀγαδὼ κέκτητοι ῥαθίως.» πολλοϊς ἄβερα «κει 5ο”. 
; ο: ῃ 9 5, ο μα Β ο 3 1 φορ ὃν τέρας Ὑ Είογκώαν αὔξειν παῖς ἐρδοβέλοις ἔαναῦ ὀπιτε εχήσισ. ἙαΠοπεσα 

εεὰάῖε νοεί ρτο Εοτεμπῖς Ατίβοπιεπῖς, ηἰωήτιίπι αωία Ώεοσιπα πΙµπετε» Πο. . 
Ἠοπαίραπιφτιάξηία. ἀῃεία «οπῃ 
νυ]ςὶ Παάἱστηῃ4ε αἰμιη]ς.. 

ρθταπεως. Γπεεσίπα- {αοῖς ἀιρτεβιμπου]απι 18 

΄ 

σέπωσαι, Ἠος εξ, κέκηγτω, Ἐβ απτεπι 3.Ροτ{. β08.Ρεσε.ρετῖ. πέπαµαρ»γετ- 

ἆ. σεπεδηδέίω Έχων Φθΐνα, {η 
μάς {ερίρην. νε] Ρτο µετά Αεπτάφρω»» 

πεοαφεόνων οεηήτ.Ρ]ήτ. ὰ τεᾷχο 4Πδ. πεδάθρων 4» 
εῳσεπ ἠαύεης γηπᾶ η. νεὶ 918 πεδνὰ ΦΕΡΙΟΡΗ 

Ώος εβ, ἄρρων» παράφρων. - ᾱ. μᾷ' τὰ πεσεργ να 
Φερῶγαμεγε]/πῶᾳ {4ρ:Σ: ας Ης Ερίπιετμεις ».ἱπαρτιάευς, Ιπαρτουίάμ. Έτ εεττὰ - 
σέδα ἀῑείτατ Αεολςὲ ρτο μοπά 2 αν ον 

πιράφθασος. 

ᾱτ Ἠοπεβῖς. τατοπῖβες τε- 
«ἁχόσαε εοπΏΆ]ίο ἔπεαίτατες αᾱ- - 
ψίταπα πεεεβα ας απαρΗΏεατε, 
φτααῖτει ἐΗππτατ.  Ἐτεπῖη 
ποὮ εἲ ροβεασι 1ω Ἡοπα μη σα 
{αεπίταες ντ ἁλαϊτίας ας ο αἰτἍᾶτ: 
ζεά εας [αρρεάατΏεας , αμ -- 
Α]ὸς ατα {ο Ἡπιετη ασ η- 
σετ τεάά:ς,, β]ήαπε ϐπση- 
κας, ὃοπὰ. -ὃς, ταα]α. απῖδης- 

ἔπφα. κὠλ. ῥῶς 
[ 

Είον «κορυοσέμᾶν ὀρθοβέ- 

λοι-. 
» ΔΝ σ Είαχαναις. ποὶ δὲ ἐκ τσ οὐ-. : 

ειεοσ κείται 
ῃρ” ο σωνς ον 
ὄσιμων Ὦ σαεισει 
«νερο . ΄ 
ἄλλοτ ἄλλον ὕπεροε- βάλλωγ"- 
3/. 3 ε Δ - 

ολλογ-δ ποσο χειρῶΥ 

Βέρῳ χαταβαρἁ. 

. 

μετάθεασι ος 

«Ίοήσηπα αμσεγετέ” 

ἅα μα {ιρρεάϊ- - 

ταατίδ ας αγ. 41---- 

1 ]ᾳ ηοη Ρέῃες Ρο. 

ηήηος [117: {24 -Ῥείβ.- 

Ργαύες,α)λὰ: αἷμησε - 

Ρεύ ἐκσοξεηε, Αη 

απέρῖῃ [ὐ. ΠιάΙΦΗΡ 

- 



’ . 

ΠΡΥΤΗΙΟΣ: ΟΡΕ ΤΙ ἆ 
φας εετία τλτἶους ἀῑίρεπίαπς.. Μεγαροις ας Εχάςεσεν - "ειτο οά0 ᾿δεργμήρ. 

Ε- ο 5 - ον. Εοατετήπι τα αλα ο ο κα μνχῷ τ΄ ἓν Μαρδώνος Αρηά Αεσαγα περ; 
ὑππίππα Μερατίςεσ Ὀιοείεῖςτε- η ῥάδες ΡγαΠπμμη, ϱ' 1 
εφοτεα(ή:ὅς ἵπ τεεεβα ΜατατΒο- Ες τς πας ο ρρώνο. 
τπῖς Ηετευ]εα(αρετάἩ :δεΏο- τον κο σα τα 
Ξςατοπαῦαα ὰ πιαῖοτσας ταῖς ᾿Τέχφισεσδίσταις τὸ ρίο” ηοπί/ᾷ, εετέβλεν ρ4- 

΄Αχσιαῖς 1π-Αεσίπατα εείατα ἐπ με- . Ξσχμμπ : εἶπα γιᾶστς 

«Συποπῖς Ἀοποσεπῃ , εἶαπα εσας Ἰδεμάσσαες ΄ἔθγω» Σγόµ ϐ ΑγίΦίΟπΙΕΠΕς 
απεφαττία: ν]οΙεα. ᾿Ῥατεῖς πετὸ μαι όριο 

"ατῖδις α]ῆς νίξεοσις,Μεσατ]σα, {ρε ος ς ο. άπποε 

ἸβΛατατλιοπίςα, Αεσϊπετῖςα, ἵπ ο πίΌας αἷ[ος τα ξοτεῖτα ἅτης ἀειεςῖαα, 

Ἔβίον κορυέρᾶν.Ο.οἩστοι επι “ἄρετίοπίδη», δὲ Ἔμαι 5 αἷίο τεάάκηπα Ρησαβ, 

Ἐβαιεειπι κορυοσεμδο 1πΕ.1ομ.δς Ὦοτ.Ρζο «ΟΙΠΙΠΗ. χορυβσεή, αιιοά Εὶς πιεταρβοτίεὰ 
ΤΨβπραεασ Ῥτο κορυφοωῦ. }ὶ μεγόλως αὐξευ. Ἐε επῖτα ἃ ὡορις δαΐεα αμα εἲ εαρῖ- 

οεῖς πἠπάπαεπεαπα, ΑΠὰς ΠπαρΠεῖτες βραϊβσαι αὖ2ά7ε. ὀρθοβελοισ Ροξείσὲ, Ρτο 

εἐρδοβέκος.αμᾶ γος ΡγΤΗ.4.ἴατα οσευσσῖς Εάχανα Ώος.ρτο ας κα κ ο τὰ 
πα ϐ- ᾱ. Ἐραποτίποβς ρταροΏεες γαῖςι {επεεπα α-. τὸ) ἐν πεεωοίας ἀγιδοὺ 

τωωτᾶθαι ὃς ἔσιν ἐφ αὐδρώποις.Τη Ἠής εἩ ροκ μα κλάα. ο, 

Δήμων Όιῖατη δές γεια εαι/ς..α. ἀ.ὁ ὃ Θες μεμεβλιδδα ἑκάσῳ τὰ χακὸ » } πέάγα- 

«9 Φσαρέχει »ἄλλον ἄλλοτε ὑνψηλουο, ὔ χοταβιβάζων. ία {επιεητία» ααἠς εβ τ]]ς 

Ἠεβοαί Ιπίε1ο ἔρλων ὃ) ἡμερῶν... - 

ΟΥ δὲ διὰ βρρτοὶ αὖσῖρες ὁριῶς ἄφωτοί τε, θατοί τε δες. 

ἼΣάεο ὃς Ἱηρίέετ Φώτωρ ἑάων Ῥτα ἄῑεαεατ ἃ ροξτῖρ.δς (αἱ βιαεῖας, ο) όδυ ἀρείώ σελ 

Σὔλβογςϊ]άεο «αΠΙΕ. 
ὕφορβεβάλλων.Ῥοξείσα ρᾳταας ὑσερθεβάλλεν, ΡΓΟ «ΟΠΊΠΗ, θνορω»,Εξαφώ. Ψειρα- 

εάῑπι εχροΏα», [Ἴργα α1ος ἔάνεγε. Πυίς ορροπίέυγ ἀπὸ χεΙθῶΥ καπαβοών. Ώος εἴξ, 
τπασειγοωὼ δε ὑσοχείριου » ταπόγδν, οἶκδοΥ σοι. Ὦ οιτὸ καπαβαύφ εἴεροξε,ρτο ζοπηπι. 
«παπαβιβάζῳ. Α ἀάτεμέρω: απῖα 1ά {ασῖς Ώ εις εέττα τοᾶοπς πιοάόσυε: 1εᾶ φέπεταθ 

«ᾗε ἐπίησία ροίε Ῥεετίεὸ «οπααετ. ας ομόξρ: τη πμοε 
"Μοάρεις οἳ ἔλεης Ἐραποάας αἆ Απβοπιεηῖς Ιαπάες.Μερατς Ὠ]ϊοσ]εᾶ, Ματα- 

Ξεποπίς ἴπ {0ἱο Ἠετευ]εα,ίῃ Αέσίηα Ἱαποβία {ει Ηεςβίοπιραα ν]αε.ΏὈερη-. 
-ππὸ γἱὰς 14.Οἶγπαρ.άε ροβεεμηίς ἀμοῦις ο.Θ4. Οἴγπαρ.Μερατίς εείαπα Ῥγτβία 
Ξςε]ερταδαπεις, νετεξετε 5ΕΠο].Οἆγε. επι. : : 

ο καπ. ας. Ροξε.ρτο-γίχμις, {αραιάΐτα “ῬταροΠε. οὐῤ.δε ὦ "ῥιοόμλεες ρτο 
- Αειόμμες νε ὢ ιδ, ρτο ὢ ὠγαδὲ, ἔργω Ἆος εξ » τῇ ἔοργεέα -αβλωποτάξαι σθὺ- 
τῷ ο πράαπ «σώμασ σὼν «ἀὐτα)ωγικών -αὔωσον Ἐγέπεσεν ο Ἅῆαν ἀντῶν “φερυτί- 
γε 

ἃς 2 Ξ ὦ - 3 Ξ ορ ςρ 

παεαφεασς Ἕςροφη. 8, δῶλ. 8. αγάρεασις 

ἀπ Ὀγεληής Ἰηάϊς Ππεϊά(βι[α- ΄τερρασι ο ἔμπετες ὑνέ- ζασμόηε Π]αρβτ 

ος πασιοκαμώρομιήας, ολ τος ϱρετπὲ εγροτίόμε, 
Ἡ λα ἡ 

« 

4 

ο αμα μμ. 

ἡ 



4.32 
Ἡ]ᾗς τωαία ππο]εως: απή ους ἆς - 
πἶδες αρυά Ργτμίαάεσα Γπάϊσα- 
τηπι εἲξ, τεάίτασι Σπ Ῥαϊσίατι 

ποπ αηπὲ ας εἴδ: ἔοτε Ίῦεση- 
ἆππα ο. ἀεάεοις.Ωπίαπετα- 
πετά αἆ Ῥατεπῖες,ποΏ ξεβ- 
Ἠ πο 115 ες υτέσοσῖα τέηπι {εά 
Ρα Πάπα πποζτοτει εχ εα]απιί - 
ταις {14 Ἱ]ῆς εχείτασεατ. Οπή- 
αἳς ααδἆ αἀπεεατίο {ηςει- 

.. Ὀπεπως , «ος {απεῖαπι σε- 
τεητες », εοτααι «οπ{ρεξηπα 
ππετοπηῖ, Ρτοςαἷς; αὓ α]Ις Ρος 
υίεος ἵπςεάεΏτες ἆες Ἱπαατ-ὲς 

ΡΤΝΡΑΛΑΤ 
σωμότεοσ» Σακὰ) 
Φερνέων' τοῖς ετε γόσος ὁ-- 

ώς 
ἔπαλπνος Ἐν ΤΙυΣΙ- 

ἄδ κρίοη, κ) μολόγτων 

πας µατέ» αμθὶ χ- 
- λως 

γλυκιὸ ὥρσευ γαρ κξὶ 
λαύζας 

ο Ἐχδρὼν ἀφάορρι π]ώοσοτε, - 

το ζ1πάαζε [απ οιασή. συμ- 

ας μις /ηοΙἱρςΣ 
ζ:µδω πεζπε γεΙΙζΗ5: 
βΗ7ΙΣεύ Ἰμεηάμς α-- 
Ρα ΡΥΣβΙάεΤ Ην 
4715 ΓΗΙΣ:ΠΕΦΠΕΥΕΜΟΥ-- 
ᾗ αά Ίιαεγευι γής 
αμ] ελοσαμ12 {ε[ι- 
1522ε71: [ζά Ρε νί- 
ες αὖ βο[1ὔην ῥγοσμ{ 
{2710Σ1 ἔγερλάμηΣ: ε- 

ω τ: Ἱ 3 
: ἃ : ο ος φορᾷ δεύατγωδνοι 

πίέσθασ ο). Ἠας ἄε νιθξοτῖα Ῥγεβίασα , νὈὶ ἆοσεε «πατπος αηταδοπίῇβας ᾱ-- 
τήτοπιεπ1 {αεςμδηίΠε, ἔμπετες2.Ρετί.Λο:.2.αξ.ρρξε.δε Ώος.ρτο ἘγέπεστεταΏτα-- 
εοπε ἥτετα σ1ῇ τ.δε {γπεορε πππτατο ν ἵη μ.οῦΊεάπεπς σ-ρτο-τποτς: γεί εξ 
ἀπρετί{εζχ.αῦ ἐωπέτω» Ρίο ἐωπίσω.. : ξ 

σοῖ».Ώερ]ησίε ἀεάεεις δε ἀοΐοτεπι εοτηπχ οί νι ἔπετηπε.Π]Ης πιοἰείτις 
ε[ξ μι ραετίατα τεάΙτς,οῦ. 11ος πιαστοτε αβιείµησΗς Ρατεῃεες : 111 Ρετ. {επαοξο5 
γίσος Ρτος] 40 Βοέρ]αδιις ττορίάαπτες ἁςεΙῖπαπε. ή τες Ο. 5. Οἶψαι.ο.{. 
ἐν τεβάσι σοᾶωγ ἀπεσήχατο γέοες γόςον Έλλισον,ὰ ο πριοτέραν γλῶήλα)»2) ὀπίκρυφον ὥμωγ:ευίως 
ἀοςῖ εκροβείοπεπι εὔπι ἥϊο ςοπάετ. 

ἔμως. Βε]αυμὲ ἀῑείεις αά Απίβοπιεπεπι, Νεσιε επίτα σιδες δε νἱέοη - 
-Ῥατίεετ Ἱπεμπάας Πῆς τεάῖεις ἵη ῥαιτίαπι. Μίτοι αμτεπι Γ.εοπίεςσῖ ὅς «Άτε- 
τῇ] εοπίεζδηταπη,ααἰ ἐν ΠυδτάΦ) χρίθῃ {εεῖρμπτ ὃς εκΡροΒΙΠεΡεΥ Ρ7ΣΡΗµᾳ βογάεΜΗ: 
Ἠμοά 1 τοά]ε Ποξάεαεεατα νε] επείοεαπι εοσοπατῃ Παδετέπε : ας Ἡ πιοσῖς 

Έπος. νε νιξΗ πογὰεο «οτοπατεητις » άιεπιαάπιοάμπα γέξοχες Ίαυτεᾶ : απο 

ππιοπεῦαηεης ἀπαρᾶτες αἆλις εβε τεβις ταΏξῖ. 5εά Βιπάαπιεητο «ατεῖτ Ώας 
εοπ]εδζητα. Νπαιρμεῖας ε{ξ ὃς νετο εοη{ζΠέαπεµῖη β ἆῑσας., γεά γη: αἆ Φγεδια- 
4160; 99η ἑποιπάκν Ἰμάιραξης βχ. ατα 19] Πάϊσίαπτ ἔετεθατης ἂς Ισποπαϊπία 

νιξε,δε Άοποσς ν]δεοτϊς. Ίεασ πε Ἐοδιώθ» {ωπλες Ρτο ΙοεοΊᾳ απο Ῥγτβία οείε- 
Ῥταβαητας. Ξ : «τς 

«σαλπνος.Α 9εΒο]-εκροπ/εΙς. κὸὺς ὶ σέγσΏυλς.Έἷος νοςαὈη] ήπια εξ Ριπάρείσισα, 

οπιηϊρή{αυε Τεκ]σῖς Ιβαθεαπι.Ώυδά Π εοπίεᾶητα εβΊοσᾶς, Ἡσεατ ἄΊεετε πος 
τηρπεπάα νεπεο {εεμπᾶο» αάί παπεῖς 1η: σπα!  α{ρίτατια.ἀ. ἐπὲδλαπνέων. Ἔς αἩ- 

τεπι εξ {πεµπάμ». Ψ εἰ εεῖε [γπεορε ἁῑδταπι αΏ ἀπίδαλπνος.ΕΟΤΩΡ-οχ ἀπὶ δε Δαλσνός 
επιμ. {ος ο 111414. μεπαφοεικῶς σχάση», νε {ηεύ;, νε] εα/ογῷ βαν. ἃ 5άλπω 

[οκ ο./οπεσ.νΏὰς Ἀαλπως Γέρου» ζΕΜΗή1145 . [ες οβγας [οπής οὐςΙσασΊομεν-. 
Ψεἱ εξ εοππροί- εκ ὁπὶ δε ἄλσνος, είς ΠΠρες]αείμας σταἆυ».Εεάλπηρορνας 4Ο’ 

{πο ἶοςο Πῇ μπα. Ο.5. . . | 

ὦ) ολόγταγ.νε τπαῖτες ρτααριὸ εκυ]ταηε ΠΠοτιπα Ποποσῖθις τς ρ]ως. ἁο]ο- 

εἲς ςαρίηηε οχ εοτΏπιἰσποπα]πία. δῖς ἄπτοπι τοτᾶ {εηιεηεία τεάάστυς ο]ιτὰ 



ο] 

ΡΥΤτΗΙΟΣ.ΟΡΕΝΙΠΙΙ 3156 
οτατϊοπ6. ὄἶσια τοῖς κα ἠηδεῖσν ὃν. ὃ Πνδίαι αλακομιδὴνώὶ ὁμοῖως ΦΕρσηνὴς ὁν Πυδῶνι ὀκεῖδή 

λυήσεδαι ὅτε ἔπονελ ογσων ἀντῶν ἀπὸ Άπαπείφα,ἳρὶ πῶς 2ργεῖς, μάλιεα ορὶ πζω μητέρα, γέλως 

γλυκὸς ἐκ. ὃ γίγης χώεν, ἀλλὰ λύπίω ὃν Φσυμφορῦς ὀμέγησε. . 

{ λαῦρα ἀῑείτας [ο βαμαὲ το λαῦεα ὁδὸς.ρλασεβνίαὔ4 νά. αώοσυτ Ὦος.ρτο ζώσ- 

στισ.ἀπάοεες. Ἆος εἴβ,γεηιοηδε/εραγαξ/δ)ὰ τεγε] ρεείοπα.ΕιεαὈ ἀπαείφω. δε 10Ἠ. 

ἁιεῖτας ὠπέοεος. Φεδατγμλρος Ρατεε.Ρρτατ.ρα[.νετΏΙ θώζω: ἃς απο ἴπ ὀαλθῶν Οά.6. 

Ῥγιὰ. Ῥοΐΐτεπια Ώας βε τεάἁἆας Ρτο(ᾶ. κξὶ σλατείας Ὁ τὸν ἐχθερι) ἐνλαβοιῶται καὶ 

φένρρισ τῇ ὃ ἡθης σομφορᾷ οακλόμλνοι, : 

- 

ποράφεασε, α)τορ. κὠλ. ϐ. μετάφεαστεν 

5εά ααά τεεεπς σεν ρσας- ὃ Ὁ κάλο τη γέον λαχὠγ». 45 δούμε μοι 

ος Ὃ νο ο πο ῇ μβρόπηεος οπὲ γεεεπς οί πάζδης εἲῖ, 
Ἓ. 1. / . 5 ΄ ΄ 

ροών. ινα ος ες λα δὲ Ἐλπισος ποσα : { - ἘΓΗΡεΥ ας ο. 

φάερτας, ξα][ςῖτατε Εη ο παῖς πα ες Γεεππήμπι {παπι ειπε 

ἔετεατ, ὃς {ασατωα γοἱπριαιε ἁποπέεοις αλορέαςς νοίασ»γεἰσείύηα [γεη]- Επαϊτατιπεαας ἁῑπας απας ἔχων κρέοσογα σλούτου µέ- ο. 24110, ἠαδεης ργα[ία- 

Ότι εετατηςΏ Πρ εταἶντες 1πα- ἔερο εν ὀλφ πο ρα 

Ρεπάῖς, τῖο πιοἆο ἀεβάε- ος ΜΜ ο ο) ρω, ες 

σας ἰπιὸ ν]δοτία ποποσεπα βερτων το Τερπνον αὐξετα», οὐ : 740772 

ἩςριαβεεΟοάδεεβω-) τω τς το κ σὐεαενο γε[ῶς» μὴ- 
Ὁ ἕνα νὶΒοτίαπι αἆερτε Ασί- 3 3) πιτγὲ χαµας ἄποτεν- 4εὈι γεγὸ ' επές η 

Βοπιεπεςπ απο υ[απεπίτΑς πρ γνώμα.σεσεισιέγογ. ΕΥΑ» 1ηαμ {ο η- 
φίάε ας πἰπήίσπα {σεεεβία βίο: στα 

σαπἆεας ας 8 ρεσρετπὸ {-- προς 

κ βατατας ε[[ες. Υεἶνπι ερῖτα {οῖας Άασε ες ἐταστηταες πππιασα {οστεπα, νε τες νεῖ {ρίεα- 

ἁιάαππια ὃς πςαπάλ πια εχίσπο τεπιροτς ετείεατς, ὃε αἴνατα εαἰαποίτατς «οπευΠς Όσο 

ἁ]αραπτητ. 

ὅ ὃ καλόν π.ΟΡροΠτῖο Ιαεϊτῖα νἱξτοτῖς πισρτονί ἀεμίςξοσαπα: ρες απαπνεταΏ-» 

{τι αἀ ςεπετο]επι σποπιεπ ἆς πασητα ξαΠςῖταεϊς ὃς Πιςεεβης τεῖ ρτοροβες» απῖ 

πηομες ζαυόισι.Ῥοξείςατα Ριταβη Πς {ο]ησα οταξίοπε τεάἁα». ὁὃ γεωςὴ καλά κα 

ποσεκέαδυοςνόσὲ αεγάλης ἐωδεεμονίας κτ δ΄ αὖσῃ ἑλσισα µετέωεος φέρεται» τα χείαις ἔπυμεί- 

ρὖνος αὐ)ρείσις, το γἱκίω αν πλύτου φεεκενων. Ἠ πας Εποπιες- αρρΠιεατίοπεπι Ἡα-- 

Ῥεε ραταρΏταβς ποβῖτα. 
- 

ἀβεύτατος, Ὦ)οτ,ρτο ἑβεέτητος Ες ἀβεέτις ὰ 9ελμο]. εκροπῖτας ὀυδωιονέα. δόση 
εεε Ροξε.γος.ἳ,ρρερόεις, περωτὸε.ρεο παχὺς Ώος ]ος9.αλορξα νιάς ΟΙ. Οὰ. Ἑ. τέω Ἠ- 

κίω αρρεί]ατ µέειμνάν πλέτευ κρέοσνα.Ἑϊ «ειτὸ Ώοπος ἁμήσής εΏὶ ροΏος» Ῥτο απο 

ἀπρεπάπατυς δὲ 1ρία.. : : 
ὃν οἳ ὀλήνφ. ἙτασιΗταίεπι Ἡαπιαμα: {στεῖς ΠΠ1οὸ ρεοροπάτ:πε Πιοεεα Ὕαδεοτ πῖ- 

σηῖατα «βετατητ.ς-ἆ.ὥασερ ὦν λΏῳ χεόνῳ 7ο αὐλρώπων 30 καλόν εἶναι οὈχοων, αὖξο- 
τοι 3) περα μλρει. ἄτω ὶ παλι; επ δει γνώμη ἠπᾖηδν ἀφανίζε. Ῥοῦ ὀλγῳ {αραπάίευς χερο. 
γετβιπα πτιέωΊη Οἰγταρ.εκρο{ήσχας Ο4.5.τορΏ,», ὥπογέοπος »πος Εὲ ἀγθθε.ο 

«ἀποσθοσῆς ἄξιος, όνομα 122 ἀεε[αζίσηρ άςμιρ. 
Ἠλα Π. 
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υ παράφθασ. 

Ἐσαπ]ά ἂε ποπύπαπι 6ε- 

Ὥετς 1π ἀῑετι γίπεητε {εη- 

«Ἔἶας Σ ΛΠπΠΟΏΠ πιοάὸ ἆῑςας 

ΦΙΝΌ ΑΦ 

ἔπῳδ, κόλλα. 

9 φαν πο 
:Ἐπάμεροι. εέτιτίοι ἅτιο 

ων 5 3/, 

σωιαῖ ὄναρ αὔθρωποι. δν) ὅταν ἅ 

μστέφρασς. 

ιεί νη]η» [ππε Ἠο- 
παίπες: ζι- επ εἲν 

ἜἨαας εῖε αΠααεπι» ὃς αἷι- τας ν Αζ10Η15 μή φεγὸ η - 

επίης ρτετῇ πιοάὸ ηυ]ηπι εΏ)οσοτος έλη» {η5. γην ΓουΥΜΙΗΗς 

:εε παἰμάΐαπε ρτετή 2Ετ: . λαμαε ἔπεσ φέγγος -αξ- βοίηες. σε ση ᾗ 

α επῖπα Ἀοπαίπες {πως Ὕπατας .- π : . 4 ος 
τον ει ας ων; 2 Ίομε ἆπξα αειεβετ]5. 

ὁ Υπιδτα Γοπιοίαπα μέ ο} µήλρος-αἰώ ήρά 3 

Ῥε πιίαας απἱἁάαπο ασᾶπι αν οσα α- 4 ἐφαχασή, εξ ἔρηεν 

τ«υπιΌτα απς πἰβα] εἴε-Αενε- μας ολα τας Ροή Η [ση νί- 

τὸ ασσπι ο λος ορ εσας σολ σα. Αεζίηα εὔαγαἼπα- 

σαδα Οεθῆς εμάσς ἂν οσα ως ενα ανα. 
υεᾶς Ἡπτηαηα τες οδτίπεπε, Ξ «κα κνανα ἐπβε μεν παπα. ντε βρμε 

άααυέπιαυε σίταπι επίσυπε οποιος Ἔελα- εμγα βαδεα, ὅµπε Ίομε 

ΓἨοπαῖπες. Όποτετατα ἴαια «θγέο σι τ Αλάλλε. ἄ”γεσε Αεπεο», Τε[ες- 

«4 Εεαοτῖς ΑσΙζΟπΙΕΠΕΣ.ἃς- ό4ε. εν ΡγεβαπΕβΩμο Τε]απποπε,{Ίᾳμο ΑεβΙ]]θο 

«εερίσπι Ότο ἔεσας- Οατεσήπα Πετοῖπα ἀῑεξϊβισιαπιατες Αερίτπα, νεδεπ Ώαης Ατηζοπις- 

τοῖς επᾶ «οσποταϊπεπιτάς εασα εοπιπη]ῇαπι {πο ρορα]ο Ἡρεσατη {εταα,εὔσῃ τε]σὶς επςρε- 

ωεσοβῖ5,Τουε σεΏετῖς αυελοτε, Αεαεο Ιη[α]α τεσε εἰδίαωε Ροβετίς,Ρε]εο ρταααήβππ
ο, Τς- 

«ἄσπιοπς ὅτ Αα ]]ε-Ώετοῖοας ππασπῖς. 

Ἕπάμεροι Ῥοτβῖς ἵπ ἀϊρτεβτοης «αερία.α-..5 ἔφημέρων αὐθρώπων τταῦ τιε εἶποι-5 ὅτε 

σδ ρα πε επεσε νωωὶ µόχας,γωνὶ ἃ ἐδίς. ἄλδρωσοι }ὸ εἶσι, καὺ ἔλα πουν π -ᾱ 

«σκιά. ης τεξετ αἷς; ἀῑχὶτ Ηοτατ. Ῥηῤηβο ' γιόγα {1Ἴ1β. 

«ααιε δορβοε]ΐπ Αἴαςς, κας. 
: Ορ ὸ εις ἐδὲν ὄἼπας ἄλλο σλίώ 3 

-- ᾿Εἰδωλ”, ὅσοί «ρ ζωμδνι κουθίω σα. 3 ' 

Ῥουτὸ  ἔπάμεεες Ὦ οτ.δς Του. ἀῑείσησ Ρίο εοπιπι. ἐφύµεεος. 1οἩ. πιπτα ιτ δη -σ. ὃς 

Ὅος, μἶπα. : ς : 

π έτη Ηπ1ο Πος΄Ἴοσο-σιε Ρτο μέγας Φφαὶ αι ε[! ργεσῦ.ν]ὰε «εκεπιρ]α 1π 

1.εκλεῖς-σιιας ὄγαρ.5οπΗΡΗ(Ρ9 γηρύγανΏος εητην» η ῥπι νηπύχα. : 
δν ὅπῳ σλα.Όρροπίς Πασι[ιταςϊ Ώµπαασια ἀτπϊάαπα Εαιμοτεπα,αάς 

ος {ε ἵπ αἀ οτί ξαςΙ]δ ταεητες,ῖπ ρτοίρετο βαει βαὈίμτε Ροτείῖ. α- ἀ. ὅταν 

ὃν Θεξ φῶς παρα λόηται, ϐΕ)λαμπεὸ τε Ἱ αὐθρώπῶγ πεάγμωτα,}) ἡθυς ὁ βίος. Ῥοττὸ ὧὣος- 

Ώπος ἀῑεῖτας ὧν ενος ϱεθορᾶμος. 

Αμα. Αροβιορὰις αἆ Ἀερίπαπα Βετοϊπαπαρ{ει πντηρΒαπη, επήῃς «ορποπαί- 

Ώοπῃ {ασῖε νεδεπηᾖάπιανε οοπε]αάτε εΠςοιηλπα.ϱ.ἆ, ὃ πορσρηκεσώτη χώπερ Άζγνα, 

σοι πόλιν τῷ καῷ ἔλεύθέραν φύλασσε,σω Διμβασιλᾶ τ' “Λιακῷ» ὅσο. Ίτασιε 

πάατ Αερίπα Νγπιρβα,Τουί Ώμπηπιο Ώεο., ὃς πετοῖδα».απά Ὠας 

ες Ἡμπιαπας 

πω ὁμώνυμόν- 

ντὂεπι «οπππις 

-ἲπ Τπ{α]α οττάπαζερετυΠζ. 

ἐλευδέρῳ σόλῳ. ὁεπο].εκροπᾶξ σι) ἔλευρτεεία. 

αιειηλάπιοάυπι ὃς εραΣ ραΏσπα το Ρορα9 
Ἔσο Ῥμτεπῃ-σέλον Ρτο Ῥορμίο ἀῑσῖ» 

ψπαραιήε, Ναπη Υίτασμε ΥΟΧ ορώτο 



ρτταιςσεσςδΕε κ ο 
Δε Ἐόλοςεκεγκὐσηοεορλας»εκρεάλΣΊοπεη, Πράκαι. 

- 

δἠ.]ουί Αερίπαπι ερπαπιεπάᾶε Ρηήπχήπα, αιμα εκ εἶπ5 Ποπαϊηϊς Ἄθγπαρµα Αθα- 

εὐπα Αεσίπα Ἱω/{μ]α {εσετα 6επΗ]τ. κρέοντρηος ε[ε,βασιλθ.Μα]ὲ Ατειίης Οτεο- 
τεπα ἵπες]]1ρίε: 1 ε επίπα πΙβα] αἆ Αερίπαπι ααί Εύς τες Τηεραποτυπα, Ῥεϊμάς 

αεοεο,τετεῖὸ Η]ήςεῖως Τεἱαριοπί»δε Ῥε[εο:αματτὸ -ΑαΏΙΗ Ρε]εΙ Β{[ο «οπηπιεΠ- 
θε, {ετιατο περοειπα οσά(ηε. 

ΤΕΛΕΣΙΚΡΑΤΕτ ΚΥΡΗΝΑΙΟς., 
«ὀσλιτος θόμῳ. : 

ς φ ε ΒΔ Ὁ Ἑ Θς: 

ΤΕΙΕΣΙΟΚΑΤΙ ΟΥΚΕ-. 
16Ο αἴπιαίο. «ΙΓ - 

4οτῖς-. 

Θ0ὸ Ε Ίςσχ. : 

Α τα τ κ Έ: ντν Μ.. 

ὴ 

εέδης υἱξζογέαε,ἔΣ’ ἆ Πλαίογ μη ϱ1/ογία.. 

Ὁ παεαφεβσες 

Ίάτπςο ξειταπΊπηῖςς Τεῖε-- - 
Πεχαιεπι., απί απεο εἶγρεο 
Σηβταέχας στα] «Πα αστηᾶ-- 
τητα επσίασι Ατωατάτο {π.. 
Ρτιλμῆς νίοῖε, ν]άοτετη ἀέ-. 
ηϊωσίατε, σηεόσ τε Άγτηπο 
απεπι Οτατία Ῥεπε επίτα 
γεπαβαπη τεάόσητ αἶτα το- 
εε. εεἶεθιατε νµππα 1Πππχ. 
{πεεεβα Ῥεαταπῃ , ὃς οσπα- 
Σηεπτηπα ας ἀεσῖς εαπείετς 
βετῖ αἁτέεας τς ἀπβσπΙςγ- 
Σεμες ντρῖς, απβ Ώοσηεα 

ϱροφὴ ᾱ. χῶλο 15. : 

Έδέλω χαλχάσσηδα, Πυδιογέ- -- 

χο 
. ο, 8 

σω Εβαβώζωγοιαν ἀγγέλλων Τε-- 

λεσ- 
- .. ΄ ο. 

Χβοση Καείπεασ 227ῶ2εο - 
3” 3/ 

ολβιον αγσεα , σω- 
ἔίππου εερώωµα Κυρά- 

γας" 
τα» 9 χασπείεις αλεμο- 

σραράγων ὃν Παλίς Κολ». 
κ. ὦ 

παν σοτε Λαποιόα» -- 

α  ---- «γγεπαμ”ο. αμάμε. ὁ ῥατγίά 61: εορῖοςὲ “εοπημομάας, ἀργα[εε{ υἐζογία αἱ μοξα[ής ὁ εομ[έµεη-- 

μετάφεασιρ. « 

- : : Ταἱᾳ ΄4γεΙ ογρει σε. - 
δ707ΕΠΣ Τ}ΕΡΙΟΤΗΠΗ::: 

γ{άδοχεηι Τε[ε(εγΑσεΠ»- - 
«µ σγάΣή5 ῥγο/επάτ- 
5ο ηΗησίαης /0η” - 
7 αμσρηι νίηηε ε-- 
{γεζζγῷ εὐχοβα/2εηΣΗΠ2 
ϱ72γεβεςνζκέάπη οὐ ο(5: 
ες ρε[ε βπαδης νεηχο 
ΛεβγερεβΣ ης 4πση- 
6 Γαγοίάε ΤΑΡΜΗΣ» 

ποπ 



ο - ΡΙΝ Απ Τ 
σππξαατα αἲε αὖ Βεϊοϊάς αὐπασ Ὀνεγκὲ τε χευσίῳ αἀπεχέλφαρ πήγεο 1: 
Όγτεπς , παπα «ΟΠΠ ΕΡΤΟ” σπρθένον ἀλροτέρ να. εν ο 

φῖας Ἱ.αἴοπα Ώῆας Αρο]ϊσ ο αρα «ΣΕΤ γεπαΣΥ1ΑΕΖ εγ- 

Ππορᾶσπιταραίε,δε εκ πηὂ- ο ο τενιος τα: δι εὔ/1 ῥε(ογο/ῶ» 

το Ῥεμο νεπεοτητη Ὑεπε- 3 Ὑολυχαρποτατο : ο ιακὴνὸ μέρα 

Ξ ο ὰ Ν : Ξ 

Σηεπεῖία ρετβτερεηῖε, εἴπι κε δέασοιγαν χβογοςς λος ρπης ες”, 

1 πεηα- ο σας ο εξα 

Ὃ πα οσα πες ἥνζαν μοι ΥΣ βογεηχεῖη ῥᾳδΙΣάγεΣ 
λ Ξ « εὉβρῶτον ολλοισαν τα : -- Ξ 

επττα αδἀάασῖς Ώπποῖη 11- ο κά γαάϊοξ «07ΗΠΕΏΣ τετ- 

Όγα Ρεεοτοίαπι ὃς {αθουπι- 5 Σ3Ε.207ΣΙ2Η9ορζαδΗεη2. 

-ἆσπα Ίοεσπα , Ὑε νάτε[οεπέεσα ὃς ορεαδΊ]εσι στα πεσίοπεπα, απ οτδῖς τεσσασύσα εξ ρατς 

τεστῖᾳ Ἰποοίετετ,ᾶς {τα (αὓ ἀῑείοπε ας {εερττο ἀοταίηα εεΏετατ. : 

Τελεσκράτει. Τεἰείειατες Τάῦγι» Ες ρδετία Ογτεπαυς,ςπτίος Ιηβσηϊς:αᾶ- 

τος ἵπτες πααῖοτες εἶις Αἱεσϊάαπιης. 15 ατπαατο εὐτία 25. Ῥγείαάες δε βαάϊο 

3ο.νιαϊε.ὄτας αριά ΏεἼρβος εἶπς βατια βαἱσαπι ζεπεηΣ. 
ὀπλιτοΦείμῳ: Οπσ{ος ατπιαξης ἵς ετας απΙ σεπήπαπι Πα ἅππα σταπεπα αππατιι- 

ταπα σείταης ἀεειτπεβαξ,νε [η μης Ῥομως 1.3.39 «.εεβατωτ. ας 

:Ξδέλο. Ἐκοτάήαπα ὰ Ρτοροβείοπε {ή 1πΕἰειεί : πἰπήτηπι Ιαπδαπά! Τεϊεβετα- 

εεπη.5εἆ νε αμσαβίος Ἡς Ώγπππυς» 1ά {ο ῥταβὔευσάπα χασίς {μμαπᾶρης ἀῑεῖς: 
Ππς αιΐρας π/μΗ] εκ Ιπαἰ]αΠατυπα ορε εστεσἰα Πιπεοπιπῖα. ποσο 

:χαλέάασιΦα,νοσᾶτ Ώμης ἄτπααξμπα ευτ/οτεπι,Ο ία απεῖς {ευεῖς Ιπβτυιό ὁπδί- 

πω Φεέµον Ἐσεελον. Νοεᾶῖ Πνδιοίκω Ὠος. Ῥτο Τυδοήκίω» Οωῖα ν]εῖε Ῥγιδία, 

ὄλειον αἴδσᾳ. Ρτορτετ ορες» ὃς {πεεεβυπα Ἠξιπι νἰἑχοτ]α,νπάε Ιαμάεπι ὃσ βἷο- 

τἶατα ε[ὲ αἀερτις. «εφαύωµα Κυραία:, αία ερτερ]1] Υπ ραισία πιατ οἱΠασηεΠ- 

επ, 
-σωῷ βαδυζώνοιη. Χοη Ιπεε]Πσεπάωπι εβξ Ροξτατα ἀπεετε νεῖ]ε {ε Τε]εβεκαίεπα 

δε Οταεῖας Επομ] εε]οεαεσαια : {δά Οτατῖατιαι ορε Τε]εβεταςίς ἡαημάες Ρετίε- 

απαεασασα. ΊΝαπι 1ά Ίπΐέετε ριαροβτίο συ): γί σι Θεῷ ἀῑείπιμς.ξαδόζωγος, ος εξε, 

Ευσολος»ὰ εοπ{ειιεηεῖ οαητεσεάεῃς Ποπ ῄιεαπάοϊνερβες ΓοΥ/1ο( ες 2ε][ὲ εμίέης. 21 
227εν εχροβτιπι ε[ὲ Οἶψπιρ.Οά.5.1π γεγωνητέο ἐπᾖ, .. - 

Φωξίαπε.Τάθπι εί Φώέισπος ας ἔλάσαπος. Ἐϊε ὰ Φώκειν τὸν ἵσπειενεῆμος ΑΕί247ε 
{ει Ρετ/[ἐφ.Μετοηγπςὸ επδιήτας ντδί, αιιοά εἴι5 Ιπςοῖς εοπηεπῖι, Όστεπε 

τηριάτ. ἱσσπκίωρ{γπεςλοςβἀεὲ νπῖ εἰνίτας εεῖθιιςης αασά εοεῖ τεσιοπί εοπαρεεῖῖ» 

ανασα ἔλασισπον ἔδνος γοεατ.Οἀ.».ΡγΙΒ.ΕΡ.5.Ἑτεπάπι Ίάβγες οαπεβίδις βιά ης 

ἀςᾶτει Εαότε.δµπις πιειαρ]ιοσὶςὲ ὃς πιεοπγπα]ςὸ εεφαίωµα Ρτο ἄεεσγε. {εὮ ορ- 

Ίη6ηέ0:αποπῖαπα «οτοῦα ε εαρΊῖείς οπᾶσαεητα. 

τα).Ῥοῦτα αἆ Ηετοίἀεπιρὰ αια νεῦ5 ποίηςη αεεερίε,{ετπιοπεπι εεαποέετε: δε 

ἆοσετ εκ Εαριιία Ογτεπες οσἱσἰπεπή ῥατεῖα; Τε]εβεταεῖο:αιια εὐπαὶ απε]λος πο σσἁ- 

αυε ΡαταρΗτοίς {.εῖς ἀεείατξε,ιπάε ἠαμσ], Χατάεις Ροξε, ὃς Ώοε.ρτο χθετήεις-ὁ χάξ- 

σου Ἐχωγιάξεμοσφάραρο: εξ εοπαρ.εχ ὤειος ὃς σραραγέω.α- ἆ. γεηχο [ἔγερεη». Ταλίου 

ΤΏοἵ.ρτο Πηλίον.δὲ Δαπίδας Ρ:Ο Λοσοϊόες πποττοαγτηϊευιπῃ. ]-αἴοπα αΗμς Αροϊϊο. 

αῤπασ', εγεγκέ τεΏς Ιεσεπάνα πιςετί εδ ανΏοηονε νυ]ςὸ,αὔπασεν,ώεγκέ
 τε. 

ἀχοτέιω.Ἠος εἰξιάχευτεωὼ Φηεευτκίὼ. Όττο ζΗγεΗΊΗ γοςατ Ἡ. . ΡΗΙΕΖΤΗΥΣ. 

Ἐτίαπι Ίαρε ΑΗγεµΠη ρτο Ρτεξίοίὸ, ΡΗοβτο δε εκ ληπ]ο {απαρβς, δίς τς 
Ξ Ξ οιζα 



ΡΥΤΕΕΙτΟοΣΕ. ος τς. ο 433 
εζοΐσεα δε τεδόας, ώτνοι ἃ Κυρίωίω ὁ κομήτης Απόλλων ὁμς Μολές ὄξρο αλένῳ ἠρτουή- 

τσωφ- κέλπων ὑρπασμωίω σί ὁπεευπκίω) παρθένο ἱμῶεγκε γευσεῳ θνθρῳ ες πό) δι” 

βύω. ον ἃ ο 
πό γΥ. Ἠος ϱΏ,όπευήλω ὁὦ τῇ Λιβύη ἁντίώ τὴς πολυ ρλβάτου ὶ) ἐωχάρπου 7: Ἔ- 

«με Φέσσοαν, σὺ οἴκέω ὃ ἠσείρου γῆς πείπέω μοῖενν Ἐπέρασον καὸ Ἀαλερον. διεας τόδε {ὰ- 

ταῖς το ἔγδα, [ει ὄπευ:δε γώ Ρίο ἀνσίω. Τ1Όγαπι Ίαιάαϊ ὰ εορῖα Ρεσοή5» δε Ἡπ- 

βυπι. Ίναπα πολύμμλος εξ ὁ τα πολλοὶ ρὖλα,Ώος ει ωρεξατα ἐλωγ/ΗΗΙγ ῥεμά ες δα- 

ὄρης. πολυκαρπότατοςνὁ σλειςον καρπὸν Έχων.σῇ ϱὔΗΥΠΗπν [1ρ ΡΑὔεέ πολυκαρφυπέτα: 
ὍΏοτ.ρτο εειπαίΏ.της. 

ῥέζω.Ἠος εβ,μόρω.ς οβίπεμες εενεῖᾶ ραῖς εξ ΑΠἱοΔ)αϊα ἆας (αατ Έυτο- 
Ρρα,ὃσ Αῄα.Ετ αποπίαπι ας τεσϊοπίς ρου πια εἰήεας εβ Όντεπε , ἰάεο Ρε 
{γπεεάοςΒεῃ ρατα επ] δις αιοά εοεῖ εοπιρεεῖε. ἄπεξοὮ) οσἰςὲ Ρίο ἠδείξρυ. Ότο 

εσειτάπω,οσεπάμπα γ1άςις-τείτεωταοας πιεεεῖ, 
. 

τω σπιράφρύσιεο αὐπερ. κὠλη. ο αετέφεασς. 

Ὁπὸ εἶπι Ῥεπαοπ[εως, οσέφωτο οἳ) αὐυρόπιζ ἀφερδ- «Ἐκσορίεβησοη αἰέῖ- 
«ξοτπιοῇ Ύεπας επῖας ῖς . πα ὃ ΤεηΗΣ Ῥείμμῃ ῥο- 
εβ ποτιας,απῶα σε παρᾶας ο. ολο μοι Ρ τη . βο 

επτας, οστατα η Ὀς]ο Ἡππς ὁ τά ξεονςκοδµάτω ὁ- : {Ρ11 0 1 ΡΗΣΗΑ Γα- 

Πθεᾶ Βο[ρίεῖο εχεερῖε» ος- πέν Ἔγιεάχος ἔπγγῃς αΕΙῃ- 
Σ ντος Στ ώρας ν . Ξ 

-αππιαπο ἀείατῖ ἔπετααταἰ- Ἔφαπτομνα-χεθὶ κοῦφα, τυφεής μαηη έε1εγ τν. 

: σε ο... σας καὶ σριν ὁπὶ γλυκεραξε ββε η ἀπ [όν ού» 
Ξ επιτες αἴπηρφσης: ΕΕΙΤΤ 5 ο 5 Δ ο ο ρον ἳ 3 τν 

εὔπῃ γετεεππά]α αἩς ἵωπο- «ος ο τα βαλω αἱδω δρ απλαδΗετη ΑΙ} 
οἲς πηρεῖς εξ απηαδ]1ς, ἆπ]- έω ο αῤρόζοισα Θερ : Ῥεγεσμπάλάήη» ζοΗΗ- 
εεπι Ἰποΐνοατεητ οοπεΒοῖ- ΄ σεγα μιλθέγπικουράν Πέ5 {πησεης Ώεο 1Η0κ- 

«σαπαι, «οππαδίο σπσεης νέος ἐνρυβίςο, - ραρείς ν Ελα κε 

Ῥεππτ εππα µας ΕΗΑΗΥΡ{ΕΙ Ἅ-ᾱ- Λοποοῦ «λρζσλ - : 

Ρεαροϊεπεῖς, απῖ εκέ τας ον ος τς τες. Ἠγρ/ί6 {420-ΡΟΣΕΗΣΗ: 5. - , -- σος ο στον, ὦ 

Ρήτλατηπι (αροχσοταπι σεχ ο νο ζω βασκε» πι ΓαριεβαΥ η γρεγ- 
«εταε,Ηστος 30 Όεεαποσε- «έ Ὁ βαν Όρος µρως ς ΦΟΥΗΗ ΣΗΠΕΕΖΑΣΥΕΧ. 2ὅ 
πεταΠοπε {εεππάας:απαπ- σδευτερος»οΥ ποτε ΤΠήγ« ΟΕβάΠο Έεγος σεπεγε 

ο - απορίες . 5- :΄ ον κλεννώς ὃ συ εΟμάΗΣ(ΠεηΙ φΗορᾶᾶ 
σπεσσα, ο ο. - ο α  αώςς 

Ξ : - Ἀκαῖς ὀνφραδεισα Ἐξη- 
ηπαῖς εχ Οτεβία ἹἩΜβιαάε ... . ορ σεν ταν Ριά: αν 10726 γα- 
Ἀθγπιρμα Τεἰ]ατίς βα,Ῥε- 155 λέχΗ Κρις -επασε, ᾖόιε Ναν ο7εν/ᾳ 4ε]ε- 
πεῖςοπιρ]εχα οσα ἵπ ἵη- Ὅμεῃ /εᾷο Ῥεπεί ῬερεζαΕ. 

--εἶγας Ῥιπάϊ πιοπᾶῖς γα]1ρας οδίεέχαςς. : 

ὑδέδεκτο.ρτο ὁσελέφατο. Εϊποῖς Ροξεᾶ Ὑεμετεπα {αεάσετε πμρείατηπι Ἀρο]- 
2Ώῃις δ: Όστεπορα μία παρεα ας εί Ὠεανάε ους βς Ἠοπίετας, Άλλα σόν ἑρεξέε- 
πα µετέρχρο ἔργα Ὕαμοι. - Τεεια ουῖα Ἠάθγα,νε ἀῑκίε ρε σεἀσπεῖ 0. 5. εξ Ηοτες ΄ 
Ψεπεεῖς:α μα αβγυρρπεζα ὰ Ραττε ἔοῖα Εουπιοία ἀῑσῖεας, | 

Δαλιον ξένου Ώε]ήρ ὰ Ώε]ο αὐτονομασικῶς αρρε]]ατατ Αροᾗο:: ὃς ῥοῤες» απῖα 
ἔπσι ῥείρραπα {ῃ ἸάῬγαπι νεπῖε. 9ε[ο]. πιεπάοσὲ Ώαβεε οὔλιον. ατα εεα επ δαί 
οσο σος τη]: τας Ἑεστος ὃ σερῖς δχε Ροῦ ει 1Η ος ερίεΏετοα Ρτορεετ ταβεὔη ψἱτσἰαῖς απαπι ἀοὶοςὲ εερῖε; ἴάπιόπ 

με 



414. Ῥ 1 Ν Ώ«Α ηςϊ 
πο οοπίζας εασαήπίς παείταπα.θεόδµµάτος 1811 οεευτής Ο. 6. ΟΙ. τ. Ῥψτῃ. ὄχέωκ 
ρτο αῤμάτων,ταπα ματα αὉ ὀχειξ. 

κά σου.Ἠος ε[εικαὶγλυκείᾳ ἀμπῶν χούτη Έβαλει αἰδὸ Ἐπέραςου, καὶ τῷ μιχβέντ Θεῷ, 

χὶ τῇ αὖ Ύψος κόρῃ Κυρήνη χοιγγ. γάμοι ἀςμόζονσα. Ο) παπρααπι -απξεα Ώῖς εσασα- 

Ρίτης ποὮ «β Ἱερίήπιμ » Υε εἶμς οὔύμαι τοἰ]αεράϊςοίς Ψεπετεπι ἱπιπααᾶς υς-. 

τεεμπάταίη. 
κούρα ὃν Τέοε.Οεπεα]ορῖα πΥπιρµα Όστεπες Παϊα(πιοάί ο» Οεεαπης Ῥε- 

"πεαπα Παμήμπι,Ρεπευς Ηγρέειπο ες ΟτεΏία σεπαῖς, Ηγρίευς Έγτεπες εᾶ ρα- 

τετ.Τ ε[ατιτ Υιτοι]. Ογτεπεῃ εΏε Ρεηεῖ παπα, οι 

Ὄγτεπε (ΌγοΥ 1Ρ/ὲ Ε121 {4 Άλκη” γα 

Τγ1βὺ Αγήΐα5 Ρεπεῖ ζεπΙΣΟΤΗ αά γη αἴῃ. 

Αρυά Ηεβράμπι Ρεορε Ῥεπειη Παδιταᾶε ἁἀῑσίτως, 
ίωεβ πας ὕδως καλὴ γαβσκε Κυρήνη. 

ἔυρυέία Οεπήτ. Ώος. Ρτο ἐνενβώ,αΏ ἐυρυβίας ἂς 4ο ΟΙ. 6. 1426οσης Εῑς 

Ἠγρίει»,απάτεπας Ες τεχ Ταριβατυπ!ζ ος όπλου ρτοβτες Σετοςίαπι νο- 

σας. Ἀοξα αμεσα ε[ὲ Ταριεποτυσα ὃς (επταπτοσυπα ΡιβΠα.τουτώως Ροξε.ρτο τέωι- 

χρῤτα.δε τουτέχι Ρο εοάεπι Ο6.4.Ῥγω. 
Ανύτερος ὕρως γύος αραιά! κξ'αΏτε ν0..α-ᾱ. αὖ Οεεαπο σεηεγε/εεαπάρ:αμοά ν]- 

-ἆς 18 σειεαἰοσία απαπα πιοὰὸ ἀε[ετίρβπαμ». : κό 

ὃν σοτε. Ματτεπι ἀεοίατατ. ᾱ- π ὄν «οπε Κρέουσα τὴς. 235 θυγάτηρ ἑυφεωνθεῖ- 

σα τῇ οἩ Πίωείε μόξει ον ταῖς κλεινᾶῖς Πήνῶου Ὄυχας ἔπεκε Αεείαπάες ταµπεα αἰς 

Ὥασμπι ἐς Ῥεπεο ὅς Ῥ]ή]στα.. Ἐρέοισα Τ)ος. ΡΙΟ Κεέουσα. ὃς Ναῖς ἁῑείτασ 

αιήα Ίωτες Βπώπαο Ώηγπιρβας τεςεπίετάτ» αυ ἃ γε» βπετονδαϊάδες ᾱἷ- 

ευπεας, - 

πωρήρρασε. 

᾿Ῥοστὸ Ἡγρίεις Ε[απι 
«γτεπεὮ ξοτπποίατη αρπά 

{ς εζπεαι]τ.δεά Ἀάε πεσς 
σε]ας τεχεπάί-πεααε ἵπομῃ- 
ἆἷα εοππῖπῖα εὔση {οςῖ]ς τηα- 

τερας Επί Ίας :.. ἀσίταπά1 

Φπάϊο τεπεραϊτατ.  Ψετὰαι 

ἄπ γεπατῖοπε ἴοτα οξεπρα-, 

Ψατιη,ὃσ1αεσἩς Έτεα εὐ{ρᾶ- 

ας ϊπβταξχῖς, σἱαάιόα πε ἔε- 

{ας Ῥεβίας ορρασπαδαϊ δε 

εοπᾳεϊεσαε.,τε-αε]ετῖς 1]]ς 

ΦατεσΏᾷ Ῥοπες ἠπτεερϊάὲ. δε᾽ 

ΦΡαεατὸ ραίεετεπῖας, πο Ρή]- 

οαε «ἀειϊπιεπᾶ Ραϊσῖς ατ- 

απεητα εαρετεβῖ.Τοἵάσραας 
φει ποᾶεσι» 439 Ροπυ(ῖ-- 

ταί. σοηπι τεπ]ροξς ἀο]εητ ταῖς, 

ἐσωδ. κώλ. Ιδ. 

Ταίαι Φυγάτρ. ὁ Ὁ ταῦ ἐιώ-. 
λεύοΥ ος 

«ρέωτο παϊοε. Κυραίαν».- 
ρα οὐς συ σειλίμβά- 

µοες εφίλασεν δε διε» 
5 ΄ 3 

«τε «ίσων οἴκουει .. 

ὧθ ἔταιρα τέρψιας. 
οκ : 
9 ἀκόντεοσί τε χαλκέοις-- 
φασγώῳ.τε µοραρόνα. 
πο [4 ραις εν αγελοις 

ο ού 2 σετ 
«μήρας, Ἡ πολλάρ- πε Ἡω εσυ- 

κ 
ο Ἡ ας ών 4 ΄ 

ξουση ερηνζω παρέρουσα πατρῳ- - 

σα. 
να -ᾱ : ν 
ο Ὁ συχκοιτο! χλυννν 

ειπέφρασ. -- 

βήα Τεν. Πε αμ. 

χρη [αεργσῦ ἀειογάής 

εὔπομως Εσυ Ογτέ-.- 

Πεμ. Ώ σε ε[αε σέ. - 

γεεγοσγαά Ἅ-αἴιαΗέΣ' 

γίώ »ἨΏεῦμε οεπαΤΗΜΣ 

οὐ [εξ αείσηες 12116Υ 40” 

Ίπεβίεας [οεῖκρ»/[ρά ας. 
οα]α «εν » ἐπ/έγκε ἆξ- 

ϱη]ζάηος (ο Ἰελεθαξ Γέγ: 

σας δείς » σα 

ἐν. απο μΙαηρ ἐούμν. 

βκεεπε ῥζάδεης ῥα2ε7- 
πῇ : ες ασε 

Γὁπαμία ϱοΏΜΡΗΟΤΕΠΕ 



ῥυτηποπ. ΟΕ ΙΧ. ος 

τ Επϊξετα,πεβαΙΑ, (10 αυτο- σαῤϱοΥ ὀπὶ ἐλεφάερις απε 18 ῥαΐρεζτν 1η 

ταπη,απο τεπιροσς {ε εήαἵα ᾖπνου αλαλίσιοίσαν ἔεσουτὰ ὧζὸς ΡεπήεΏς» 441314 αάμεν- 

Ίσβτα ἕετα τεοϊρίαατ, Ὀσεαϊ - τς νο ώρα. 

εόαπε {παπί {οπιπο Ράΐρε- ος ον προς 24γεξ ΑΗΥυΤ4. 

ὅτας εἶααάεπιὶ ἵπἱεξτο Ιπάα]σεσας:ἀείσάε 
αἆ βαάλα (μα σεάῖδας, 

ὅ } πὸ Εάπκατϊο αραἀ Ιερϊάπιος Ραξ
εΏτες νπο ἃτ αἶεετο νοέαδαἶο ρετβτπρῖ- 

τάσα παπα Ὀτειίεες ἂς Ησρίεο ἀῑςίς Ροξεα;ό 3 πι ἐνώλεγον Αρέήατο» ὃτς. αποᾷ Ώς 

Ρτοία τε ας. ὁ 8 γκι τω λευκόπηχυν Κυρήίω αἰέθεε
ὑν.Παιις ΒΠαπνέπᾳμεΣ 5ο]. 

ΕΜεερίεεκ ΟΕ άαπορθ,ηες Ἠαπς εαη
τὴπα,{εά ὃς Αἱοςα 1. ἐνώλενοςν Ἡος εί» χαλαξ 

- ῤλένας Ἐλουσωδε {γπεςάσσλὶςξ ρµίώσά- 

ἆ ὢ ᾖδ', διμάῖα δε υιτα 6εηυ» Ρὲς ἆρσιν ὁ) φέσι Ρτοροπίς. Ναι Ρήτηἶπι
 τε- 

΄ππσυετ εα Ὠσίρης πος εΏ ἀε]εέεατα,πεταρε τε]αδιεοπαία
» δὲ πιω Περτία ορε- 

τα,Ώεἰπὰς ροπίς-εα ααΐδης εἴξ ἀε]εάχαταμἰσαίευσι γεπαΏ
οποπωγΏὰε ρᾶυἱὸ απ. 

τὸ παρφέγον ἁλεοτέραν ε8πα Υοςαιῖε, 
΄ ΄ -- ῃ σνος ο εν» 

«σαλιμβάμοι.Ὦ ος Ρτο παλιµβµος παλέμβµµος Ῥοξείεο νοςλδυἶο. α-ἆ. ὁ -ᾱᾱ- 

χγ-Εαθων γεΓΥΟςΥΛάμ5.παλέµξαµος ὁδὲς αρρε ατα Ες {εν φμοά ἱΓεήμε 1; δεὰ απίά 

ο, Ἶος ΕΒΡΕΠ Ίεμς τεδτάΐασε πιαπμυπα(νε τεᾶὲ εχρομάς Α
επα]. Ῥοτεις» ) ὃς εεα- 

τοτή ἱπβτυπιεπτῖ,απο σποτ» [ω εοχεπάϊς εε]ί΄νειπευς. Ἠ]α νιταάας παπα 

ορες Ελεϊηπε, ίσα ντ αἶεετα παπϊεπ]ασαὰ βρυτα παμής ας ἀῑδταπι 18 αὐα ἵταππα 

εἴερρει πιεᾶίαπα {ρα ση αυοά εί νησοτ γῖταπιαπε βα
πιεα΄ {αρεήης δὲ 1 πάρεις 

εταπ[αήεεας αά αἱτεταπια]]α νετὸ εαπάεπι παιήομ]απιτοπήσται αἆ ἀρίασις δε {α- 

ρίας αιαρα ἱαροτεπι ουππάσπι Ίτετεπε αἰτετηῖς Υἱῖοης.Ηας γειρα Πε ῥτοία τεά- 

ἆἷας, ὡς ἐᾳέλησεν ὑφαφειν ἱεόγ. 
Ξ 

οἰκουειαῷ ἔπωραῦ Ὦ) ΟΤ.ΡΙΟ εοπηπα. ὐχουείων ἑπούρων.δῖς αρρεῖΊθτινε ἆοςεε ςεἶιο]. οἲ- 

κοδέατειας » τα) ὦδν. γεγαμημδας κοὺ ἄβλουσας οκιῶν. ππασγοςαπηζε ον Ίσ παρεα 

άρτου» ὅ [4 Γαη]ής ΥΣ. Οκούειος. - ἂι ὤκον οὔρρε, ος ε{ξ , φύλαξ, 

εμβου. καί 
' 2 - ἀιών τεοσ.Ἠ ας ἵτο-εκροπῖτ ςεἶιο]ι ἀλλὰ 2αλκσϊς οδρασι καὶ ἔνφε μα λομδέν τὰ 

αὐγείοις 3λρας αὐέρει. Έος επποἱαπαεΏσηπα ἐς πος μυς Εμάϊο ρτοπιαπαῦας, ααδά 

Ῥαΐτετηᾷ Βουιες τυτὸ ραΐσετεμτης. 

τὸ Ὁ σύχκοιτυ. ος εξ » κ σὸν ὀλίρον ὕπνον αεὶς κῶ ἠεωὺ ἐῶρλόιλνον βλεφά- 

εεις. ἀὐαλίσέουσα ὁλίω πώ Ὕνμτα ἔδηρα. ας ἀευπεις αὐαβ τοτα ποβε νεπα- 

τεεας. ἃς {5 -αμτοτᾶπα Ῥαμ]απα ἀοτπίτες. Ἓεαπε επίπι αρ[ατόμπι εβ νε- 

πατὶ ποᾶα : παπα επηο ἕετα σταβαπειχ ροεππαύπα : δε {αδ. Ίωπα ἶαςε «5 

Ρετίεααί Εαῖΐς. σύγκοιτος ὕπνου ἀῑεῖτατ , αὐῖα ἵπ Ιεσῖο ποθίίζυπα νετίατας Ἡ- 

Ὠιώως Ί]ς Ώεις ΦοπιΏΗ5. ἐῶ Ώος. Ρτο ἑω. δΗπιεηάμτη ἔξωδεν νε τεδξὸ πιο- 

Ἄθι Φε[οἱ έδρα. ν 

σεράφρασς. "οροφή β. κλ. ἴε. “μετάφθάσιε, 

ο ματ. Αροι- κίλθ 7 λἐονή πο ἑωρυφερέ- Τμμεηὶε εάἨε Αβοῖο 

ο Ίατα Ρλατοιτας φέβατοτ, ας ο Σπεμίασον Ρὔατεστα ἵα- 
σπιϊ Ἡ 



456 
εππή(απς {Ασίτιαο -επήτ-. 
τεης αΠσπαπάο ἱππεαῖερνί- 
ἀίταπε Γοἶδτα ὃς Ίπεσπιεπι 
επι ἱπιρεταοίο Τεσπα Ἱπ- 
ϐναητεῖα. Οποά πήτατας 1]- - 
1ε,Οήτοπεπα εκ αἀἶριις Π]ή- 
εο εποσαπίε, ἁπίταπε. Ο 
Ῥμήντα Εὶι Οβίτοι εκ νε- 
πιεταπἆο 3Ώἴο ἴπο εστεἆε- 
τε απα[ο, ὃς ζαπιῖπα ρτα- 
{εητεπι απππατη,ἰωσέπία ια 
χοῦαχ εοδτεπιρ]ατας,πη]τᾶ- 
τε αυὰπι ἠπττερίάο εαρίτς, 
απδαι απάαξτες εππῃ Ἵεοπς 
Έεττες ρπε]ίά , σετεΏς απῖ- 
ταππι Ίαδοτε ππαΊοτεπα, τῖ- 
ασε πυ]ο πιετα βμέχααωτ. , 

. Χ 

:ΕρλσὸΥν συ ον κ ακοςν 

ΡΙΝΡΑΚΊ: 
5 ΄ ΄ 

ὀβείιμῳ µουύαν παλαήοισω αἷ- 

ε[λέωυ ἑκάορλος Απόλλω».- - 
ἀυτίκα ο ὃν ακγαῤων. 

΄ ΄ ω 
Χειρωγα ὤοσηγεπε φωα. 

Χ 3/ ΄ 

σεμ)ού ἀὐσδου Ἀιλλυειδου 
.) 

Ν ΄ . ο 

χα μθάλαν «ὧκύασ 
2 ος 5 .ν 

Φαύμασον» οἵου ἄπαρθει 

«Σεκος ἆγει Κέφαλος» - 

: μόχθου χασυῶρσε γεα)ις 
σα. 2) ΄ 
ἧτορ ἔχοίσα» Φφόδῳω - 

Φ οὗ κοχείµαΆ) φρέγεε,... 
2 ΄ ΄ 

πο γη ἀννρωπωγτεκη»ς 

4 1/γμᾶ ο, Ἠήβεσηο-. 
{ὖ (ού ἐπδβηγεηε-εὮ 
{εῦπε [πε ΡαβΗ. δ11- 
ε.α 41714 εκ οὔ1δης 
ΟΙ7ΟΛΕΣΙ εμοε1σίγα 
εο/ηρεῖαη»,Ο ΡΟΗ]γγί-- 

"4ε Ἠοδήε αηγγίή γρ. 
ΕἰμβκεπσιαΒί]ος 11. 
{τεγής, ὁ' ΄Ηάση μη γο-. 
ὁαγ αἠγ]γεγὸ, ζμα[ίσε 
{πγεβιάο εαρίσε.- οὔ7-- 
Σά7193 (111πεαΣ ρηεῖία 
{4ρεγ ἑαύογενα «ον ῥα-- 
ὀεηςνπεε {ποτε Πωόσμ-- 

/ 5 9 ευ ΄ πα ο . ποίας δ ὁποσσεδεῖσα ρύτλας, αΏΣΡταγάᾳ. Οοκῷ ῥο-... ὃς Ρεστυσαπτασ εἶας ρται- 

γη πε εατω σετεσεἕν 24μα ααί(α γρο,- 
εοτήῖα Οπίς απα{οείξρα- 
τες, ασᾶ σαατετ λαμήιοάξ 
δυεᾗς, . 

αἴχα 7η. Ἀοτατατ αἰομπβαπεῖα εεπιροσῖς,Ώμο-Αροΐ[ο ἴπεϊάεία Ογτεπεῃ, 
{αΠεες απαπι {οἷα επι Ίεοπε Ππόχατετατ. α- ἆ, ἀντέω δὺ ποτε κατέκαβο Ἀπολ- 
λῶν. µόίῶὼ Ίοωερ λέογτι τω οδρατος δαμαλομβνίω, Οτατας ἃ 9εβοΙ, (ΑΗάπιαςβις 
{ε 1ρία ἀῑςεῃς, ασε ες : 

ἔγδω λέουτα -- 
το πα ιῖς κατέπεφγε δοῶν σύ Ἐνρυπύλοιο. . 

υπὰς {οζταβις.ἁτκιε αητὸ µρίαπι ρταδετε εἴσύχιον εἰρήγίω βουσε : 
ἐυευφαρέτεας.Γ.οπαΡ.- εκ ἔνρι δε φάρετα. Ἑς Πς 4ΡΡεΙαεασς Αροΐϊο ,ουίᾶ 

εἶπα {τε νεπαῖος απαρ]α ορις Ἠαδεε εἶεσα αἆ {ασίετας. εχεῖριεπάᾶς. άεπα - 
ἀκθερῥοε ο απδῇ Έχασε εἴρων , {ει ἐροζόμΆνος τος γεεης {ει ορεταης , αωδά --- 
5οἩς ταὰς) ἱαιπήεταπτατ επήπης, ὃς [ια Ρτοσμ! εβεξϊτα εάαπε. : 

ἀυτίχα, ϐὶ ὁκ. Αρο]ΐιο Ῥυε[ία Ώπρεης Εοτηειάϊπεπα», εµοςθε (ΠΙτοπεπα εχ 
4Π:Ο »' νί εοἆεπι {ρεξτασμ]ο Ἱαρίαεης Η΄ αἁπαιατίοπεπα. ΟµΗσα ντητ νο- 
«ε μερών, πππῖε απίτηπι 1αὰ (Βἰτοπῖς ποπ βΗ Πε Ἱπβοσποεπι αμα ιασα-4ρε- 
ππεααα » 1εὰ απορ]απα» δε πιασπὶβςαπα, αμα] πηε µέχρα. φουσύεπε. Ισηρετέ, 
νετδί Ροξτῖςι «οεοσενέπω. . ο 

σεν ἀὔσρον. Ὑοσατ. ἵτα (Ιτοπῖςαπατηῃ, οὗ Πιοσησν πιοὐεβ]αἁι εΕπα 
εἴως., πω εοταπα απο 151 ταποπαπα ἵπ {εΠοῖα εάπςασαε » ὃξ Ῥτορίες αἷῖας 
εοτμπάεπα σίτεατες, Ἐ επξεσι οτατ]ο- Αρο]]ιπής ϱΒϊτοπεπι οσπάετα ἵῃ α- 
αϊταείοπεπι ττἍαπετε γο]εβῖς, ΟΌμοά ἵπεες Ποτηῖπες «β νβτατϊβπιιπα. Ἵδαπα - 
βσυϊά τή. τε θἀπαιταξίοπε» νεΙ πιετίεοσάϊα ἀϊσπιπα οευς ποβσις ο]]- 
οἴατης », ἀῑσετε {οἶεπαάς» ἵεμΙΣε νἰ/µ. ς 

Φιλλυοίόι, ος νοςοδυ]απι 4. Ὁάα"εβΕ εχρῃεδεηπα., νε δι ἑλώασια παπι 
αἲε, δαύαση Αήτας ἀγαδείς. Ώ1εῖε Ῥυμὸν αναικος 5 που παρέου » αιία ρπππο οῦ- ετ 

εηταεσηςιποα αταήδαυτ υαριρίταας Ἠρβεεταεῖορεα, 
ν 
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δν ἀταςδεὶ. Ώος ε{ξ, ὁτοίαν ἄγει μιά χέω ἀταρβὴς ὅσα » τὰ Φυχίὼ ὕπερε οὃ μύχθε 

Έχθυσα » ) ὴ χάρρεσα. Ἑκασθετατίο ξοτεϊεμάϊπὶς Όγτεπες Ρις]]α.γόκος ρτο νκκ{- 
παῖς 9ελλο]» πιαὶὲ ρεοξεζεὸ. Ναπι ασίεας ἂε ρησπα εὔτη Ίεοπς ποπάππα ἀεπίξτο: 
δε νὔως Πσπ]ᾶσατ οοθεεγεαΕΙσπεπεΡΗΦΠΑΜά: αγάογεΊΣ. γεῶιεροξείςα γοχ Ρτο γα 

, 
ΦΑΡΗ: 

κεχείµαντωι Φβέγες. ος εἴξ, πιρόλβησω. Μεταρβοτα {ππηρτα ἃ πιατέσ υπ τοσα 
Ρεβατε γεσατις. 
τίς» αὐδεώπων. Ώ ος εἴε, κής ) εὐθρώπων ἀντέω λόνηση; Ίπεειτοσατ (Βἰεσηοπι 

Αρο]]ο ἆς οσ]σῖηε ρατέπευπα Όγσεπςς, αὐῖὰ εὖτα επι ΙππεπήβεεΙῃ παοηίε Ῥε--- 
Βουνεκση]ε εταιο]ὰ εοσηίεητα εῆε «επεαιχο. δε φύτλα: Ώοτ.ρτο φύτλης. Με- 
εαρβοζατα οῬ{εσα {μπαρίατη ὰ ταπεῖς απ] εταβυπεατ ες Ρ]αη[ῖ», 

σαραφρασς. 

οσα ἵη οραςῖς, νεωρτοίοσαπα 
σποηείυπι Ἰαήθη]ς Ἠαδατας, 
εὔαιαυς τοβ!ία εἴε ντ ας 
ἁπιπεπίο τοδοτε ἕετατα, ἓς ᾱ- 
πήσηαΒππι τοι ΗἩππαπι ασ- 
στεβα-, εππι εο εοηστεᾷ 
Ἀαπιααᾶ- ἔας εβ εἴ πλαπης 
θἆ ταρταπη Ἰπ]σετε ,ες εἰίήαπε - 
ἀπευπάο εοπεπβίυ Ρτο]επι 
{μεΙρετεὶ Τησο εἰ γεπεταράως 
ὃς πιασπαπΊπῃς (επίασπτας 
Οτο, Ιαχαεο Ῥ]απάο {Ώρετ- 
εἶ]πο: πιοάεβὲ {αρτίάεης, 1ςθ- 
αμά {επΏτει τε[ροπά!τ.Γπαπ]- 
ας 2η Ἡςσεατ ρΏεἶ]απι ταρετε-ῖω - 
ΣΏοτε ε[ Αροΐο οεεπ]εῖς νετ - 
Ῥὲς απποτεαι {πηπα ρατεέασετε: 
ΏεσΏς ρατ ε{ξ Ρετ τ8ρτΏσα γΙο- 
Ἱεητετ,{εἆ Ρετ ἐαευτατετα ρετ- 
{παάεπάϊ «α]μάὲ εοπεἈΡίταπα 
εαρίῖατε, ὃς {εσῖς Ψεπετῖς 1Πὰ- 
εἶατῖ.βταπε εα εἰε ρασῖτετ δ-3- 
Ρπά Όεος δς αρ”ἆ Μοπιῖπες 
γετεεαπάῖα γεποπ αυ ππεἌρες-- 
{0 {ετπιοπε αἶτες αἰτετίης απι- 
Φίεχης ρο[π]ατε, Μΐα πε τη]. 

αὐπορ. κώλι. με. -- 

- στ ν ὀρέων κευθκῶναι ΕΕΙ σπΙοξγ- 
πων» 

΄ ον πο ο 39 4 τ ε 

γευετω ὃ-- ἆλκαι ἀσειάντέρ ο 
σία : 

.» ἑ αν - 

Χλυτα) πχερά οἳ ΦεΙσήτ- 
κεῖνς - 

δε αρς { 
Φ ῥᾳ 3) ἕν λεχέῶν ἓ ος ο 
χερ μελιηδεα ποἰαβ: 

. 

3 Κένταυρος ζαμλνλε 
ο . 

εἴγονα χλιαροΥ λελάσας 
ο ανν 

ὀφρυέ, ϱῤτυ ἔαβ 
5 Ν Ον ”.ἃ 
ἔνδυς ἄμειβετο. κρυπιος 

μ 5 Ν -» 

Ἀλαίσδες- «ντ σοφας -- 
ασε Ἔ 

σενες {ερογ Φφιλοπᾶ- ́ 

πων 
Φοβε" ὶ ὃν τε δες 
αἴτο Αῴγδρωπεις -ὁὃ- 

ζ 3 ) 

ἀιδέουσ ἀμφασὸν α- 
; δα σίς 

οξείας συ κε. το «ρα το) 
γας. 

9 
ο- - 

μιτάφεσσιες-- 

720171 γη ζγο(ΟΥΗΗΡ. 
εεεβης ἑσεεύγο(ος δα- 
δ1741. ἄεση ασ η 

1η γούμγ» Ἐμ[- 
πε εδ τ]πβγο Πρά- 
σμ εἰ 4ΙΟΠΟΥΕΣ Υ- 

Στη (ὄ' εκ βγασῷ {οη- 
ρε ππο[μσατι ἠεγύρο 
Ἠ ως 41267; Οεησάῃ- 
Τε να]άὲ απ]μιο/ς ρ]ᾳ- 
εἰάο θ]ᾳπήΣγ1ήεης (ἡ- 
ῬεγΏο » [πο οἨῇ- 

ἔβρεβοπ/ο Ργοσίρή; 
ἐχρο/. Οὔμίσᾳ εἷά- 
3εε(1ηέ εα]μάα [μσάε- 
{α {4ΕΥΟΥΗΠΗ ΑΤΙΟΥΜ1Η, 
ὅ Ῥβωδε:ό' ἔπεεγ Ῥευς 
«ο ηρεΡαΥΙ7ε7 γε- 
ΤερήπάσηρΗ» αβεγσὲ 
Ροβι]ατο οἁαίο αἱ 
27Ηπήη οδε. 

ὀρέωνκευθµώνα. (οἴστες επτα {ρεείοεῖδης. α. ἆ. ὀρέων ἀποχρύφοις τόπεις σκο-- 
πει χῶτοκο. ατα 1ητεῖ Ισίε Πίτα ἵεταταπα » δὲ οβᾶςος πιοπαπα΄ τεςεί- 
{19 1η απος νε {10 τεξα ἁοπποτατα ες τεείρίερατ. Ταςϊεὲ αωεεπι Έεπςο- 
τοίππη ρµε[]α απίππμσι Ἰαμάατ αΌ. ΠασπαίοπεΣ απιαπι ξοπαϊἁο]οία πομτετ-- - 
ου]α Ποιτήμῖςε. ο ε 

εε 
33 ταῖ- 14- 



χύεται οἳ ἆκκαν. Ἠος ε{ι, ἐφώμίεται καὶ περα λαμβαίφ ἰούος ἀπεραίτου. Τὰ ἀῑεῖε 
πο εαἄι νε ἵπωπας «αι «Πε τοβι/ ή ππιαπα δὲ Εοτεϊβήπιασα απᾶτα νε εκτο]]αε 
εαπι, απδά τοδιβΗππααπι δε Εεγοξϊβιποπα απῖπια μη αρσιοίῆα Πεα]δαπα εὖπι 
{πε]άοτατ {π Ογτεπεῃ επτα Ίεοπο οοπεεπάεηζεπο,αῖε 1]]απι ΠπαπηςΏ βία ἀθριέτα- 
τετοῦις,ῥοςεβ,εσρείσ! ρµςηα τοθαβήβιπχπαι απ]πια]. Όπο {π {επία εἴεαξυτ 'Θε[ο[,Ἡοπιετις γΕΙΡΟ 2εύεᾷτω ν{Η9. - : 

(Τεύσόρεϐ ἀλλήλων χαλκήρεσυ Ἐγλείησν, 
Αἠ5εΥ αἴχεγμρ Μαέξω αηεά; ἀεσμβα ή, 2 

1ά εΏ,πολεμήσομω. Α. εοπ{εαιςητί Εαίπεῃ Ἰουρὰ ἀϊσεπάα γἱάστις. 
ὅσα κλυτα). Ώου εβ,ἀρήγς ἔσόν Ὁν χΐῑρα φερσυεγκέῖγ, καὶ δεέψαι ὉὉ σαρδενίας 

ἀνδ; Οαίους γετρῖς ἀςς]ατατ Αροᾖο ρτορεπίαπα απίσυπα οἆ ταριεπάαπι ὃσ ἆς - 
αεσιπαπάατα ριεΠαπι:γετςεηπἀὰ ἵαπιεΏ ἃς τεβης γεπετεῖς 1οσμσμΓ,κλυτα), λος 
εξ, ενδοξον. 

Γκεῖρεγ,Ὦ) ΟΣ.ΡΓΟ κέρει). ΑΠεροτὶεὲ βσηϊβσατ {οῦοἶετι {α{είρετς, κείῷ µελιηδία 
ποίαν ὦκ. λεχέω. ΄ : 

ἃ 3 Κέγανερ. Βείροη[ο Οεπεααή,σ παπι Ἱπαῖρίε ἁροβτεπιο πιεπιῦτο ἵπ- 
τετοσαξ{οηί5 Αρο]ᾖΠῖ5, (επεαυτῃς νοςαεισ ζαμβνήςπος εἰ, σεμνὸς ἄπε Ίουεες. 
ὀφεδι αγ ἀἰκίτνᾳ μία Βοπαίπες [εμεσί «οπτταΏηπε {ΠπρετείΠυτα, εόφις σεβι ᾱ- 
πηίπαήπα αι ζεσήπα ὀεείαςλης. χλιαεθν, ος εξξ, 260, σβεση)ὲς γελάσας. Ες {απήστας 
ΏΟΠΠΕΏ Ῥτο αἀπετο]ο χλισρῶς. Τερίά 14126. χλιαβὸΥ 2ελά},ροξε.ἀϊςίεμσρτο ὅπο- 
μειδιὰγ (ὀγιάεγεινι οΡροΏαεας πιοάςβης τής, εβα{ο εβεβίηπο, Ου! νίτος στα- 
μες ποπ ἀεςεε. δίς αµξεπὸ Ιοαυασίς 1π Ρτοία ὃ ὃ Απόλλωνα Κέντανερε σεμρὸς ὧγα-- 
γω ὀφριῤ γαλάσαςς }ὶ ὁσομλειδαίσας κἲ) πίω ἑαυσὸ Φ)αλοιαν, ὀφδις αταπεκρίνατο. ο ἱση]-- 
Ἡ ρΏταα νίας Αρο]]. 2. γεκταβεον µείδισε, Ηοππες.Οἁγῆ:ξ. ἁπαλογγελάσει. ΦαρρΏο 
γελὠσας ἑμερέε.Ἡ οτατ.{μ]οε /11εγε Ο.22.1. 

: κρυπῇαἱ κλαΐῖδες, Ἱιεξτὸ Ίοειπι Ώμπς Ἰηες]]εκ]ῇς παϊΗή νιάετας Ατετϊμορα σπα 
Ώπποεξσε (Ππτοπεπι ἀεβοτιατ] Αροῄπεπι εεξτο {εσταοπε ἃ γίαρξττα, ὃτ ᾖ1α- 
ἄετε νε Ὀ]απο[ς Πιαἀε]εε νειὺ]ς ρυε[]απι αἆ απιοτεπιΡρε]Πεῖατ. Τά ἀεείαταταπα 
ΕαΠὴς 1η ραταρΏτος γἱάεθὈῖς, Φεπιεηίαπα Ώς Ρτοίατεάἆο , συώλδές Ἐν Άπολλον 
αρυπβοῖς λέγοις ἃ ἔρωτα φαρεροιή, κα θε κ ο) αῤπαγίε βιαίως, ἀλλα «δα πεισοι ἁολίως 3 
σκωνσίαν 9ηρεμεῳ.Ἱτασηε Ρετ οεσυ]εας εἰαπες,ίητε]{ᾳο τεέτυπα {εσπαοπεπα απο ᾱ- 
Ησυ]ά αρετίεης ὃς ἀεε]αταεις.ἨΓοςξ κλαὺὶς ν]άς 5.Οά.Ἠπΐϊας 5: ὀντὶ, δε σορα: Γ) ος. 
ρσο εἰφ.σοφής. σοφὸς α1γξΕχτι αΠσισπάο εκροπίτις ζμήμεγα/ευ,αΗ {15 ἱεραδ Φιλο- 

' πάτων Ὦ) ΟΓ.Ρτο ἱορῶν φιλοτήτων. : 
ὦ ἔν τε Θεώ». Ἠδεπιο αιάςτ ἂς Ψεπετεῖς,αυςε εεβε εατετε νοῖυπς, αιάϊττε ὃς ἁἰ-- 

εετε αρεττὲ,[ἀεόαπε ΤΗ 8ε Ποπαῖηος οἳ νςγεςμηάΊατη {οἶσηε ΠΟΠ αρετεὲ ρο- 
Παΐατε ρίπααπα εοπουΏίεπι, ἀμφαδὸν αιοά ὃς ἀμραδὸ »δς ἐμφραδίω ροξειςὲ ἁῑ- 

ᾳ οἶεατο, δε βσηϊΠεαε φανερῶς.Ἐοιπιατατ ρὲτ {ΨπςΟΡρεῃ Ρτο αλαφαδὺ , ὃς ῃταρ αὐα- 
Φαντὸν τε]εξτο γ.δξτ. 1π οι. νετ{ο: ὃς Πος αἲ αλαφαίω β2ε/αεἶο. τὸ Φεβτον αά ἀῑτ, 
αυία ρηπαί Βοπήπηαι εοπευθίσης πατε πιαῖοσί «ππα νεγοσμηάία. Ῥοιτὸ ἀμφασδ; 
ΟΡΡΟΠΟ ταῖς χρυζῖαμ πλάϊσ,γε αρετεὲ ἆοοςῖ ]-ας.ραταρῃτ. ας 



ΡΥΤΗΙΟΕ. ΟΡΕ ΙΧ. 

παράφεασς. 

Ἑδίπινετο παοσυΐα (άοσπσα 
εοπτῖτας ἃς πιοπίσετυἁο , τε 
αἴεπι πεπηο ΡοΏτε ἔαἹετε πιετ- 

εἰεπάο,ἱπιραης νε Ῥας πιε Ὡσ- 
ποτῖ ελπί Ιπτειτοσασες. 
Οποτ[ααΥ τετὸ ὃ τεχ απςσῖς 
εστηε ααίπαπι Έτη Ἠπίας ρπε]- 
ἵα Ῥατεητες 2 τα απῖ τεσαπο 
οπιπίαπα απα ασ νίτα φεσυπ- 
τας, εχῖταπα- ποβΙ: τα αά τε- 
σΏπι σετεπάασητα γῖὰς οπωΏες 
ἀπτε]]]σίς , τα α ξο]οσαπι γε- 
χε. πα(εεσΏππῃ {εῖς Ώπσπεσαπη: 
εα απ Ιππππεσα ἆτεπᾶ 
ἆπ ταατῖς ὃς θαπϊοτητα Πττοσίς 
ὅᾳς ΙαεεπΏῖς ππππετατα «οπι- 
Φεττσι Ἀαδεεῖεα οπί Ρτα{επεῖα 
ὃς Εστατα τεξεὲ εετηῖςσε δες {ι Ἰὰ- 
εεῖ πε Ἡά ἵπαττε ἁπαιπαπάϊ γ1- 
εἰ αρίεπτί ὃς ἀοδίππιο ααα- 
αἰ,δεοΏεπάεσε πα ααπὸ αἲ- 
αε. εἰθίναταπα Ώεο τεὶ Ἠσαίας 
επεπταςι εΠε ρταζοσαΐ ταση, 

ἐσωφλ. κώλ.ιδο 

9 
τάς σε ὃε θεμα} νεύφει 

θγεῖρν 

ἔβαπε µείλιχος ὀργὸ 
παρφάμδυ αὔτου όλο). κού- 

εας δὶ ὁπόδεν νεα 
ἔξερωτβς ὅ αὖαρ κὀ- : 
610’ ὃς παδτων τέλος 
ὧδει, καὶ σάσας κελεύδοις» 
δοσά τε χθὼν Με φύλ- 
λ᾽ αἰασέμπει «χ᾿ ὠπέσαι : 

ὦ δαλάσᾳ ποταμαοῖς νά 

μαθοι 
8 ς .ο 3 5 

χόµασι ῥιπαις τ αθέμων Ὢλο” 

γέονπαι.. 

2 το μέλλὰ» χῤπόρω 
Έρσεπαμ » εὐ καιθορῶς» : 
ρα Ν Ν ν ας 

εἰ δε 2ε χεν πᾶάρ σοφού ὢτπ- 

θεείξας 

429 

τε 

ΈΤΙΗΠΕΥΟ Με» 61εΊ.. 
Ία πο εἲξ Ππεπάαε1ο 
Ζα1φέτε » ᾖΤ0Μέ7ΗΠΕ 

ὑ]ᾳπάε ποτε; αά εἶο- 
Ὁ {Ηεπάίμη ῥμπε {2Υ110- 

πεπο. ΤΗ νεγὸ πεί 
σερη» [οἱ(Ωσαγ νπάρ 
ᾖε ὁ εν σηἱ ΓΣΗΠΕ 
ο/η εκΙΓΗ11 Ποβῖς 
εν οηπές γ]ω»ό ΓΕ 
Σεἶμα [οἷμᾳ γεγηά {1η 
κ το ο) 
ὀ πμ νὴς αγεπα βμᾶ1- 
η πρεσπή, νεηΣο- 
7111 νοίµσεησή : 
μιά ΕΝεΏΣ γη ει 
νπάε [ωήηγηπ Ργοδὲ 
Ρεεβι» δε { {ες 

εε]ασε ζώήη [αρίεησε Ίπε δᾷ πατε ία ατες ἀἰυϊποπαϊ, 

ὢ γόρσε. ἘκΜίπιο 1βμά καὶ }ὸ ποπ΄εβς εα(αΐετα {οὰ- αβατπαίαδαν Ρασείειι-- 

Ίαπι,αυσΏν1.αεἰπὲ γεττας, ΕΙΙΜΕΥΟ»εΦάεΙη. Τ τοπ] εἶς πιαπ{πεειάἶπί ὃς «ο- 

πήεατί αμδά 15.αιὰ νετα {αἱ5,εαπαςῃ ἵπτεττοβες αΠαπιταπα παπι ἵδηατης, (οπα- 

τας ἰρίτμτ Αροϊμπϊς «μπα ἠππραῖε γε ςΒίτοπεπι Ἱπτειτοββτες » Πείευπα-ας εβεε 
5ιιε]]απα απορίοξᾶ » εἶπα τάπιεη 1] {ας {εΙτες. Νε θέµπογ 2 Ἆος 6ῇ, ο ὧν Έξεςέ 

«ἰρύδει «φαρελδέῦ. Ν εσΌυτα Σέγω νῖὰς Ο4.8.Ῥγτῃ. ἔβαπε μελιοελος αβ, σορύρενον 

ὁ σεεσίωής σου πθόπος Έρωτα} µε παῦπα.. Ῥαβππι Ῥοξτα γοσεπα ὀργὴ Ῥτο τεύπος Υ{ωτ-- 

ΡΑε.σαρράώΏοςπβάτ.ρσο ποραφααμὰ νετοο παράφημ». : ας 

αχούραι ᾱ'. Μάοτατα οτασίο αιιᾶ αάἆ αἴτετατα Αροιηῖς ας βΗτρε Έστεῃες ἵπτετ-. 

τοβατίοποση τείροπάςς.α-ὰ. αμὲ ἔρτωβς Φέασοτα Ἄπολλον τίς -Ὁ ὃ κόρας 2ργεῖε ὅστς 

σνπων Ὦ ο ὃ βίον ὤθις τὸ τέκος» ) πάσας τα ὁδοις , Χὶ ὅσα ὁν τῷ ἔαρι φύλλα αὐα- 

ούει.. καὶ ἠαμάδου αὐαρίθμου σβιθµον-» ὦ τὸ μέλλον » ὃ, αὂ μέλλουτος αξχλὼ καλώς 

χὠδορᾷς. 1π Εῑς νετοῖς Ῥτειήτες Αροϊμηις Ἰαυάες ρετβτίησίε »ἆμπα {ς πατατί. 

Ἱππιήε Οήτοπ,αυδἁ Αροϊίο οπιπ{ςέμς, ἴνας 1ρέαπα ἆς-ριε]Ια,ταπαιιαπα νετε 

ἠείσίμς Ἱπεεσσοβεξ. ο. 
-” Ξ πο αρς η» . τν θ ον ἆς 

ὦ αλα. Ἡοεατίαας ποπαπῖς αναξ.Μειγοςρεί εταβη ΡτΟ Έάρμος» Νε ρ Ρζο ἔαάρςχ γρ ρ 
ι. - - ΄ 5 - - ΄ 3 

ὡπόσαι ΡΤΟ }ὶ ὀπισα. «αμμάνοεσεπΙΙῃατο μ.τπσ]ὲ ἱερίτατ ρτο ἠαμαδοι. χ’ ὄνπ Ῥτο κ. 

ὅντι «ὃς λὠπέρωρρτο }, ἐπέδεν, Μοπάοςὲ ὰ ποπαμ]ς εθίτας 2ο» τπιση ἀεά 9ε]ο].. -- 



ο ος 

44ο ΡΙΝΡΑΕΤΊ 
νἱάσειχ αεεεητὲ εοΏΠάεΙΔΠΕΙ ]οσίῇε νεπος. 
ν.εἶ δέγε 262. Ἑτοεαταίεοῖς » {ει φερθεράπεια » αυ γαεϊεϊηίητη ἆς [ομο]ς Όστεπες 
Ρεαππο]1εεἶπα 1ά αριιά Βειαι εύπισις {4 

υη 
Εἰάϊσαπα {τε Παβιεῖνγας.ᾳ.ἆ, εἰ 

σοφῷ σοι ὄγῃ ἐξισωβόῥα, Ἠὶ ὁμοίως μαντεύεβαι » 202. αὐτρερίέα, Ροξεςὲ δε Ώος, Ρτο 
αλπφεείσαα, 

παράφεασς, 

ἄπεατα αὓς ρτε(ερΏῖο. Νιπιί- 
τή Άαης 1π Ρε πιοπείς 
γα]]επι γεπΗ! ἐπίατας Ἠπίης 
ΏγπιρΏα πιατίτας, δε εαπῃ ρες 
σηατε. ἱταπίροτίατυτας ἵπ α- 
πΊαπος Τ10γε «απηρος τδῖςο- 
Ἠτατ Τηρέεετ ΑπηΓιοὮ.Εὸ τταβί: 
Ῥοτεαταπι «οΏβίταξς. εἰπ]ταιϊς 
ἀσπαήβοσα, εὐπ]η5 ἵη εοΐ[ς ςαπι- 
Ρί5 υπάῖατε εἶπᾶο εχιταᾶα 
εἶπες εο]ίσες εχ «εοἶοπία 
απαπα Βατας ὁ Τπετα Ἰωβα]α 
αἀάᾳσει. Ἱα ρταἵεπεία αστεπι 
Πατῖς εἶατα Ρτατὶς Τ 1Όγα ρτορεη- 
{ο ἵπτεαβίτπο, ἀ]ηβτεπι Ἡμης 
Ώγπαρβαπι ρτεΏῖοῖς εάΐδαςεςκ- 
αρίεε, εἴαπε Ρτορτί] {οἼρατ- 
τεπα, 1 απα τερετίτας ρίαπια- 
Σᾳπι οπηπίσεπος {τηάης {ε- 
σεπτίηπα, ὃς ετατάπι αἆ γεηα- 

5. Ἐοπεπα εχετεεπάαπι εορία,α- 
εἶπα ἀλδῖε, τα εοππρασηἆαπι 

-ὃς εοβιροπεπάαπη νι Ῥομ]ς ἶα. 
Φΐδας τεσατατ. 

6ροφή γ. Κώλ. /ξ. 

3 ΄ 2 ΄ ο 945 ρεθ. -παδτα, ποσο κε βὰσ- 
σαν 

Ταυδες καὶ μέλλάς ᾧδὺ πόντου, 
μα. 

Ἀιὸς εξ- : 
9 ων ο 030 ποτ κάπου ὠέκω» 

ελ Α 2 α 

ναι ΎΗ αργΕπολ.ν - 
΄ αν. Χ ἆ ” 

σεις» οπᾳ λαογ αἰγεέρας 
γασώτω ὄχξον ἐς ἆμ- . 
ἰπεοὸν, γωώὼ δὲ ἐυρυλείκω} 

 αθ , 

πότγιά σοι Λιβύα, 
΄, 

δέξεται ἐυχλέω τύμζαν 
δόμαση ὃν χευσέο 
ΦΕΡΩΝ, ἵνα οἳ Ἄθογος αᾱ- 

σαν 
5 

αωτίκᾳ σαυπελέσεν 
3 ἔννομον ἑωρήσεται» 
έσε παγκάρππων ζϱυ- 

σων. ς 
΄ 3 .ὁ «7ήπομογν. ἅτ αγνῶτω δη- 

ο ρῶν. 

μετάφεασις, 

ραη. Ἠμίς 1] 
4 Άπεμτι γερίβι 
1 ῥᾳπε γαᾖοη, ον ε- 
4 Σ74ΟΥΣΊΣΗ7:0 ὲ: 

18ρε πάγο ἴπ εκ] 
1ο ᾖογ2//Η:ΥΖ1 εαης 

εμμσα Ἰπῤεγάήζενε 
ας μα 
{ήαγετο νύ] ὤησγεξα- 
1ετ 1 ει ορρῦ 
γΣΖΊΠΟΠΕ εῶ”/Η. Ύπε 
2Η7εµε ἠσέρ οσα ῥᾳ- 
ῥεηα γεπεγαδΗν Πὐὐχα» 

εχαρτεεη ότου» Η71Η- 
βήαη «Αθ αμγεῖς {η- 
ὀρης : γόϊ εἰ σεμγῷ 
βαγ2ὲ ββεῦη ἠοπβδίΕ, 
γε «ατα εἶδείαξ [εσας 
οὐ (21421607 » ἄὰ 
Ῥαις πεσπε ῥρίπηζα- 

7170 οη1 με ΑγΤη {7 εκρεΤ ηδη επε[ζᾳ ΓεΎαγηπε. 
. 

΄ 
σος οπως ' α τ . ον . : 9 : «ἆκεο. Τοπ.ρτο ἔκου..ρεΕί.Λος.», ἱκόμίω.ὈΠοπῖευς ου έεπα κ ἵπεο. Τοῦ πα πτο- {ε-5ΕΠο].δτ ποπημ]Η αἰη] ἵπαρετας, 

ταπτἠπα «Ἠήτοπ. ᾱ. ἆ. πιότῃ 
- σαρι 

τὸς ἔξολον κάπο). αργα σαν βογΣης βΡρε[Ίαεης., νε! 
τετπήήα, ους Τουἱς σέρδνος ἀῑξία 8ε :γε] 

; 1άῦγα επῖες εβ: υπάεπ]αά Ἐε[ί ση] Μ 
«Ζεῦ Λιβύης Αµµον κερατηφόρε, κέκλυΦα µοῴτ. 

: ἀρχέπελη. Ετος ε{ι : ἄρχευσαν ὃ πόλεως, νασιώτων Τ)ΟΥ. Ῥτο γησώπέω. Ῥορυ]ητη ἵ- 
Παἱατοτα ΙΠεο]1ερῖτ εο]οθίαπα» απατῃ εκ Ἱπίη]α Τῆετα πα 

«νε 4.δαῖης Εστί Οἆς νιάετε εξ: ὄχθον ἀμείπεδ ἁῑςῖς 

εΠε ἀΐσπης, Αε πι] Ριαεῖρῖς » {εά ρταάῑςῖε 
:ά - 5 αν 5 ο παρνοῳ σίζνξ Ἐσόμλνος ». ἤλδες ὃς πίώδε βησ- 

αωίᾳ Αεσγρεο ε[ὲ εοπ- 
ΡΣοΡῖετ Ίοπεπι Απιπιοπίάπι αμῖ ἀπ 

οςεἀσοπῖςρ εοπ{ςτίρῃε, 

Βΐεα οτθεη1 αἀάησες: - 
οϐ Πταπι Όγτεπες ντοῖς, 

ιν 
ν . σα 



ς ο αλα 
ῬΥΤτΗτΟς: οὗ. 1. αι 

«σι ἵπ εο]ἰς Βταδτα υπάϊάπασιαε ρ]απ]αε «πσερασατ, ἀμοίπεδος εβ αυϊ ἀμοὲ 

πεδία Έχει. : : 

νιωῶ οἳ ὀυρνλείμωγ. Μοπος αμα Βἰ]αείταεε 11ργα Όγτεπεη Πε εκοερευτα: ὃς ἶο- 

εας αὖ απιορηΐτατε, {ορομπάίτατε, ὃς ἔετατυπα «οΡί εοπαπιεπάαεης: αἀεὸ νεεοπ- 

μεηίτεε ἶοσι5 νἰτσιη! γεπατῖόπῖς πα. ξυρυλείμων εξ ὁπλατεῖς, {ευ θυρεῖς λει- 

φιώναι ἔλων, Ψοεατ ἁώματα χευσ, Ἆος εἰ» τέµια. ὃς φεέθρων 1. σεέδυµος» ὃς απίσαϊ 

Ρτοπαράσαάίπετα ἄδποτετ,αυα 1ά0γα Ογτεπεῃ εκςερῖς, : ἄν ας 

ὕεο.Ἠος εβ, ἔνδα ἄυτα τω μεείδα ὃ ος ἐνδέωε κωτασμυάζειη ὃ Φικβίως οἴκογο- 

μὲν παρέξει ») πολύχαοπου» ὃὶ πολύδηβον ὅταν. τααυε ἆ,ραρ Εχροπο τί μερίδας ἀ1ευ 

(ἴραν. ΦΗτης σωτελέδειν ΡτΟ ᾿σωωτελέώ » Ώος εξῖ, ποιεν. Ιπιὸ Ἱεβί ΡοΏεί σωτελέεν. 

Ίπππετε ν]άετας Όγτεπες {ω ἀῑξίοπε Όοπας Ίεσες Ιατπα 1]. αρ 

γήπονον. Ἰηᾳυῖε 9ο]λο]. Ρτορτἰὸ Πσαϊβσαε } αεκδίκήτον 5 {εά Ώπης ὃ ἄμκοιρον 
εέσειξογ. 

παρβφξασις 

Σ0ὰ Ογτεπε Ἀγπιρµα. α 
Ὄγτεπε πἰτοίτατα ντδε ΕΙ ππα 
-Απηζσαπι Ἡδί ρατῖετ , απεῖα 
Ἀ σξατα πηαττε τταάἴσαση ὅσας- 
εερτυτα Μετευσίης ἔετετ ὃς ττ- 
αες Εοσῖς ρπ]εμτας {εάες ἔα- 

«επείρας , δς Τ εἰματῖ, απξ {πῖς 
δεπίδας ἀπιροβτο Ῥπετο πςε- 
έχατ ὃς απιρτοβαπι ἴπ ος 1π- 
{πἩαραπε: ὄσποτ {εεας ας 1Ιο- 
Ἴπεσι εαβήππαπε Αροϊήπετα 
χεάάεης Ιπιραοττα]επῃ: Ε]ος είξ, 
ἃ πιασβτίς αστεπ]τατα ρτα- 
εερτα αεεῖρῖει, Ώοτας αππίαας 
εεπιροτα οὑίετααδῖε, Τ εἶἶατὶς 
Σπάο]ετῃ εχρ]οταδῖε ὃς εοσποἵ- 
ει, Υβάε τᾶπι εσοε]]εας 2στῖ-- 
σοἷα επαάεει . ντ οὗ εατι [οἷ- 
επιῖαπαι, απεπιαἀπιόόυτα οὗ ᾱ- 
ης Ἱπρίεες ὃς Αροᾗο, ποπιεα 

ἜΣπππιοσταῖς ἑοπίεαπυτατας ας, 
δε ἀϊαῖπος ἩοποτεςαΡ δοπηαῖ- 
Ῥας βεεερῖυσας, απ! ασεῖς εἴως 
υεβτατε σαπἀεδαπτ, δε Ρεεοσῖς 
“Ῥτοχίπαπι ασ έπιαπε «οπηῖ- 
επι Απτάΐζσπτη νεπατοτεπα ὅς 
Ραβοτεπι πσπεαραδαπε.  οἷς 

σόδιποῖό».. ὙΓατἰςἰπαέαχ ἆς πατπήταϊε-, εἆηςατίοηε, 5υ 

- 

αὐῃερ. Κώλ. 1ε. 

ο. ) 

σοι παῖδα πέξεται» ΟΥ Χλυτος 

Έρ : ο μάς 5 
έυβρόγοις Ώξαισι) Ταιῶν αἲθ- 

λὼν 
Ν ΄ / 

φίλας πο άτερος» οἱσει. 
Δ Σ 9 ΄ 

παὶ ὁ «πελρυυιδὶοῦ 
ια ’ ε ο 

Φήκάμλναι βρέφος αὐταῖε, 

γέπταρ ὦν χείλεοσ καὶ ἐμ- 
- ΄ 

Εροσίαν οώξοιπ. Φήσου-- 
παά τέ 0 ἀδοδατον 
Ζίῴα, }ὶ ἀγνὸν Απελλω- 
3 ω 2 ” ΄ να ” 

ν΄ » ὄλδεθσ χαρµα θἱ- 
Άσς' ᾗ . 

3 3 ΄ ». 

αγ λάςου Οπαοἵς (Μλὠή» 

οἀρεέα ο ααὶ γόμλον τε 
ποιες ΑΕισεοΥ κᾷ- 

λε. 
ο ο ας ἃ ΕΕ: ώς 
ὃς ἂρ εἰπωΥ ο ετυεν 

τεβπαν γόμου χραφόν σελευ- 

σον. : 

μετάφρασις, 

161 ῥή1µήη ΡραΥ1εέφΗε 
1εἴγΣΗ5ΜεΕΤΟΙΥΗ ϱὐ- 
"ἐαζμίμ ο εὔρτα άή7ες 
3βῄετες πά (εύρησεςρη/- 
«νο ἴρ εβγομέ Ἡογας 
6” Τεμγοη.Η ή σερ 
{4ρεΥ σεημα [κ 6 µ114 
1αηέεο ρο[Μεγέπέ» 
Φεύζαγ αγ οὐ Κπ/όγο- 

ασ ὀΠαέμηΣ: εἆ- 
έπεσε Ερῃ 1 ΙΟΥ- 
"Ζα]ηήτεαε Ίσποι ὅν 
{πάω  Αροϊίγεπε, 
10 σα ζωη αηὲεὖς 
Ροκ ρε ρω α 
Ρεαιάκγη; νε {Ρῇ ουπα 
αβρεῖεηΣ γαρ «ο- 
ΒΠΟπΙΕΠΕΟ ἀλεέα }ὶ νό- 
μιονο]ὰ εἴὶ, γεηάΓογΕΆ; 
6) Ρα/Ίογεα.δ1έ [ού μη- 

545 Ππρας ἐρ[σο ἱπεμπάμήη μρσία- 
7455 νέ ΡεῇΕΕΥΕΣ οχι 7Η. 

“Ἱοᾳσπταςς ΜΙΤ, εο γααςϊηίο «εοπΥραε αροίΠπεβι,τε{εεοπιρατάτετ αἆ βεεβεῖεωόας πυρεῖας 
Σμοπηάας,αυας {ς ορτατε ἀες]ατατᾶς. : 

ἁπς δε ποπαίπίρης Α- 
κκ 



ξο ος ὃν ΡΤΝΡ. ΑΕΕ ς ηβταϊ εχ Ὄγτεπε πα[οἰτησῖ, σέδερτο ἐκδ πεπαρς ὢ το Κυρίαωη. πας ἂξ πομήεατς. ὂν Κλωτὸς. Δες (απ 4ε εάπσατίοπς. (-ἀ,ὃν ἐνδοέος Έρμης αὐελῶν καὶ λαβὼν παρα ᾱ µη». σεθενοίσει κ9ὺ δώσει ῥέρεῳ ὥρωις καὶ γαία, Ἠἰς ἱππῖτ Ῥοξία Ατίζἄιώι οτεεπη. ασεϊεπ]- «εησα εἀοδτυτα ΕΗ1Πε Ίδοπα Γεπαροίτηα ππίβτας δε ἀΠρεπ/αετίςςεΒοσς,οὉς σας- Ἡροσα» αρετίηπε, βπηε οῬ/ετιαπάα, δε εοσποίζεπὀς». Τε][ης. απ οαυε εοσποί- ςεπάα,αυ]ά να]εαε »0μ1ὰ ἔεετε τεςάει:Πομ]άεπα Εΐς {εσετες 1]ῃς ετόέευπῖ {σε- Ηε]ὴς για, Ἐκ τεττα απτεπι 6επις ἁπεῖς Απῑσις, Νάῑι Τετια Οτσιαπα «Ῥεπεί νκοτετη ῥεοστεαυίε ; Ότευία Ηγρίειίω.» Ἠγρίεις Ογτεποα , Ογ- 
τεῃπε Απηζσιπι ου ρείπαης ἀοοιε εέτταπα τεζχὸ εο]ετε» ρεσοτα «µτατε δε 
εμβοάίτε , Ραδιία Η]Ις οοπ{ετµατς: πηε]]ο» οἰεύπισυς ςοΏΊεετς. Ῥε-θιο γηρσή..Οεοτς. αν 

ταὶ δ.. ος εἶξ, α 3 ρα, ὁὶ 20 ὁπὲ 2ρωῤασι βεῖσοι βεέφος, τοῖς χείλεσι γέππαρ, ὶ ἂμι- 
βεισων ὠθάξεσι,ὴ, ποµίσουσν ἄνδ. ἀθολοτο ΦασερΖίώα Χ) Απόλλωνα. ΑΠεροτιεὸ ἆοσεε 
Ροξτα Αγηζσυπι ἃ Ρταεερεοεῖοιις αστίομεατασα βεεερεσαπα ν 1Ώ σα Ε0Πη εκ-- 
οε]εῃς Πε ΕΗΕΗσΗΣ»Υε αμεπια ἁπποάιτῃ Πηρήτετ δὲ Αροῄίο, ποπαίπ]ς ἠπαπλοτεα]]-- 
τατεπι Πε εοπ{εαμΗτησας.- ὀσιρρωί ος Ίος εξ οπὶ σοῖς 2ῥωῤασι {ει Άργασι πδέμλμος κ) 
χείωλνος, εαξοισ.ϐ)ΟΓ.ρτο οάξεσι, 3.Ρετί. θ1ξ, γεῖθε εόζω. αΏτε Ζΐῴα {ππιεπόύτα εχ- 
Επη{εςμς,γε] ῥογεὶ ὥσοερ. 7 ς αγ χέσον ὀπάονα. Ἠος εἰξ, ἔγγύτατον 3) ἐνώγηπον ἀκολεδον Ὁ φροβάσων. Τωτη- νας ἆς - 
Εμάς» ΑηβαΙ, απἲ ρείπιας ἆοσιῖε Ρεεμάε» ραίσετε: ὤγχικος {αρεε]ατ. ρἴαἀμς 
Ροξε. αΏ ὤγχξΡοξε,ρτο ἐγγιὲ εοπτη υπ, : 

αἀχέα καὶ Νόμων. ας ας εἷις εορποπήπῖρης: σπα 1άεο 1Ρῇ ΕµοσαΠε Ἱπαροβεα» 
᾿ αιδάνεποεῖοπί δε Ρα{οεπάο ρεσοτῖ εῇεε οὐάιᾶη». Ναπν ἀχει ο Ῥεμασοτ». 
δὲ νόµο» ἃ νέµεν ῥα/εεγε ἀἰείεηχ:ἵητεγρτες ἈρομοΠί/ ἀχία ἀέχυτα Ρυτας απὸά - ὥπιαστο εμπα «γτεπε εἰς πηαετς τξ Πα νσι]ε Αρο]μο.[μίπυς Η5. 12. ἁῑσῖς Ού- 
Έεπες Ηλος ρτατετ Ατίζσυπι βήΠς, Κοπαίατη, Άρτεαπα δες Αυταεβυπε.- θεά 
πιεΗὴς Ὠϊοάοτυς Φίεμ]ης Βή[βοσῖαπι ἵτο παττας. ' ὔσ Ογγεηρ Η}Ρ/Ω βῆμ αρμά 
Ῥεπεμη» εὔμεαγεέα γίγσο, 4ροῖ ο [ογηεα ε2ΡΓΗΡΤΑΡΣΣ1Η 1η Τ1ὔγασι ἀερη ή» νύε 
ῥοῦἵερ επ΄ εβ γγὺς Ε2τεπε. Ἐκ ῥᾳς παω Αγία γΗΡΡΟ εὐκοσράμηε 
αγαάμάγ., μα Ηρώ ποπηρ ἔρ/ρν αρρεΙαγηΣ»' Νορ,» ήρωα, 4- - ϱγµ.. 4ὖ δὲὺ αἰεγιθη ἁἰήίοὶς Ἱπέξ 5 26], ο/6Γεοη/εάΙο/ε η: ψαμε Ώει» αγ” 
ο ο ο ος ησαζη. 15 Αγήήω 1 Ῥαοσία 
-ΑΗΖ0Ἠ6ΕΣ  Ύνογεη, ἆπαίσ, εκ ϱμᾳ- ῥᾳζμὴ Αρυποῃ. Ίδεπι Απάῤαμε- η Οεα1η- μία ΡεΕΗΙεησ]α Ροήαίηες Πῤεγα{2. Ηὖπε 1η δαγάτηη,11άε 1 5 11/11 επεμαε: ἄθ- 
11η {η ΤΗΡΑΕΩΣΠΣ 4 Τοπ} Μ; » ὁ σηο Οὔς1α ἀμίεείή»νόι ἆ Φα, οὔ' ῥγό Ώεο 
εαήεησεβ.Ηας 1]ε. δι ος 

ἂς ας επων.(οπο]αάο οτατίοπῖς (πταπεῖτα σα ἵπαρυ ας εί Αροΐΐο μἆ βεσε]ε- 
παπά μπα παρείας ισα εοσηρ]εβνεπεμίες ἔντυεν περ]-αΗσπη το (ώτυυ.αΏ ὡπίω {πΏ]α- 
Ἱσεο γΡτο ὠτωώω Ἆος ε{Βαριο»ΗβΓΗΡρΥς Ῥαγο. ἃ ποτηῖῃε τὸ Έγπτα ατα: {Πε - ένα 
σαος ὄντεωίπεις εα Πτ «οἵρι». Εις ἑοπτας το ζοπππη, όρμαν 5 ἓ αυ δὲ βπιαν 
ο -  μρε[ίεγε» ογ{αγ1.91ε απτετη τα γεάἆας: παλτα επων ὁ ἄθω; ο κας 
σε ἃ Απόλλόγα τελεουω ὃ γέμω. ἵεασας Α Ροί]ο αιά1το ΟΠΙτοπίς ναεϊςιπὶο ρσάρασας 
4εβ -αἆ βεγασεπᾶας πυραα».. 



παράφρασίς, 

ος ἄτβασςα βααϊάετα ξεβίπαητες 
Ὅἡ τετ (ῄεερτατα εκ απῖπαϊ 
{εητεπεῖα ςοπ{εβῖπι αἆ Άπετα 
Ῥετάπεσπε , γιᾶπιας αἆ τες 
σετεπἆας “Ότεπετι αάπαεπι- 
ππς, εβάξπῃ ἅῑε Αρο]ίο νατίεῖ- 
θάστα ςΠΗτοπίφρετεσῖς, ΟΥτε- 
Σεα γιάε]εες ρετ τιατε1η Τ1- 
Ὄγαπι τταηίροτταπῖς : 1ρίαπε 
Ρτετοίο ἵπ Ίεξο εοπρτεβῖ 
ἄππε υδῖ ντδετι ευτατατρυ]- - 
-εβεσσίιατη, ατα ας 1Ώτετ «ετετα 
εεσταπῖπασι γιέτοτίδρας 1ᾳς- 
Βΐτετ Ππε]γταπα. Όπαπι ετίαπι 
"πε (ατηϊαᾶς ΠἰιαςΤ εἰείετα- 
τες Ρεαταπι τεάἁτάϊεαραἆ ἁῑαῖ- 
Ὥατη ΡΥΤΒΟΠΕΣΩ,νὈΙ νιέεοτίατα 
«Όσπιατθ ουσία αἆερτας Πτα - 
Ἀπτογτεαεπ., ο πα {ρίατα Π1]α- 
α απΊπο εχεῖρῖες, αποπῖατι 
-Ῥαττῖα ξοταιοίας πιυἶετες Β4- 
δεπεῖ οἱοτίατω πευπάατα ατ- 
τπλμτεχ Βγτρήςαυς αριἀ Ρεἰ- 
ρἒος εε]εῦταντας. : 

Ρυτητοκ-ὀ νο. 

ἔσωδ. κώλ. ἴδ. 

τα εσό 
ἀκέα ο) Ἐπειλρρλέων ήδη 

Θεῶν 
:.Φραξες, ὁδδἱ τε βραλεῖα,, 

.» ο.» ο Φ 7 
ΧΕΙ κει οἴκαρ ὁ]αιτὰ- 

σε. δαλάμω Ὁ µίο 
εν πολυχευσῳ ΔΛαβέας 
ἵνα καλλίσαρ πόλιν 

ἀμφέσει , χλεναά τ΄ αξ- 

ολόίξο : 

καὶ ναῦ ὃν Πυδῶνέ ον -ᾱ- 
χαδέα Εαργάδαι τς 
εὲς . ἐυφαλεῖ σωνέµέε πύ- 

ο πα: . 
ἔγδα γικήσις αέφανε Κυρά- 

799. ώς 
ἅ η εὔφρων Φέξεται 
χαλλιηύαρει πάρα 

-α - Ν πα σέ 3 3 Δ 

εδξαν μορπα «)α22ΥΤ, ἄππο 

ΔΕελΦῶΥ. 

κ... λ) 
μετάφρα ας. 

Ὃείεγ μσειεῇ ῥτο-- 
«Ῥεγαμεβμρ 1ο Ὥεο-- 

ΤΗ: αέξιο, ν]κζ, ὑγε- 
πες. 'Ἰδμάή 1 σος 
Ρετεσ1. 1 εὔαζαῃο 
σήσρ Ιόγα μωσε 
ὤπ οὐησγεβί {η 
Ὑδε ϱΗ/εογλΑΗ ν}- 
ὀερ ΣΗ2έΗ7. 26ὔΥ-. 
"Ζ42ρ4ε ϱΡΥΓΑΗΙΗΙύΣ. 
ΣΣ Πέ αρμά ΡΥΕ/Ο- 
Άε; ο ὔηαΊ” Ο4γμιᾷ- 

-ᾱᾱ β]ημε, 1/2) βοτ- 
πμ τοπ η! [07η μ4: 
νό νΙῶογίᾳ ῥοσσης 
Ἰμβγαμς ΄ Ο7γεπεη. 
{μα εἰ ῥεπεμοία αγ- 

ο ΕριρερΗ/ ώς 7ηη/ε- 

7ε5 ῥΑύεηΣΙ «Ῥαστια 
φέστίαηα αηιαύΗ οι οἱ ΑΓΙ εχ Πείρρὺ. 

ὖχέα 9ἵ.α- ἆ. ἐπεὶ 3) ασευοόντων πὼν Θ:ῶ χατερθωσις ὠκεῖα γετοί ὁ) βραχεῖαι ὃ- 
τσ) σεδγρατω),έύψεως ἱώεγκεν ἂν τζα) εἷς Ἁυωλ σιωβλ» αυτη.(σΏοπαε εξ αυα πππα- 
π]αμα Ώεί Ρροτεησίαπα {πάϊσας, η1βή1 11Η ππροίαΌ{ίς,οπιβία ξασί]α. 
“πεηο κεν ἆμαρ ας τεάιρ]ιεαεῖο Ρτοποβήπής Ποῦ τείετεις αἱ Ιάεπο:{ζά βς εβ 
Ἐκροπεπάα {επεεητῖα, ἓν ὀμείνη ἡμέρᾳ ἐμεΏο τὸ πεᾶγκια δλετέλεσεν. Ίεααπε ρτίπιυπα 
ένο τεξεττιτ αἆ πηρείας Αροϊμηϊς, {εαμπάππι αά ἁῑεπι ουσ Ο1ήοΏ οταεπ]υπα 
εβ εβατµς. Ναπῃ εἶετα ρτοεταβΗπαξίοπεπι ΑΡ 
εταπ{αεκῖς, δε εὔπα εα τεπα Παδιῆς, ἆμαρ Ὦ)οτ. 9 νι Ν ; : περ]. απσπιρτο ολήτησε, ὰ δανταω αυοά Πος ἷο 
Ῥτο Φοικέω. 

Φαλάμῳ ὃ. Οβεπάττνβῖςο 
λύλξυσος αρρε[]ατής,Ώος ΕΒ. τιμιώτατος. ὤ 
Ίπεειίπα ]αυόας Τε]ε[αστατείο 
«851 Ώστπεῃς. 

οἡο «γτεπεη εοάσπι ἁῑε ἵπ 11 5Υ 
ΡΣΟ ῥμορ.λαπασο. ροξε. ὃς Ώος. 
εο Πρπ]βζας φατελέωνε] Πτι 

Ῥμ]αςί Βαετίαε,πεπηρε ἵη 140Όγα,επῖΗς Φάλαρως πο 

ο Ίαπα οεευττῖτ Οἆ..ΡΥΕΠ. να Ρτο ὅτε. 
ρατήα/επίπι ἃ ἀῑστε[ιοπς αἆ Ιπββτπευπα γίασα 

ωρες οσο τς ες Ὁ αν σὰρ ἐν. Ίαπα ε[εεραποάις σἆ Ιπβῄεασυπι:8ε Τε]εβεταξῖς Ῥντμήσηϊεα εκεπι- 
Φ]ο Ρζοῦας Π]απα οετεαπαϊπίδς εἴρταπι, α. ᾱ. ὁὶ νωῶὸ Πύδια Τμήσως. Ἔελεσαραης κὠ- - Έκμα 5 ο πρ 3 τας ὴ Σιαθου ὗοε, ὀππφαν» ἐποίησεν ὦν τα) πίι; Κυρίωίω. 

ερασέα, Ε]ος εἲὲ Βείαίει νοευμαιςθο 2γάθεος ΊΏος, ρτο 6ο] σα. Ροξε. ἠγάβεος. Ὢ- ἆ. 
ΚΚΚ ἤ 



ὄγων 3εΐος γα]άὲ ἀπηπας , ΡγαβαΣΙβΗΗΣ. Τα ΕΟΠΙΡΟΠΕ. το α. ἵα η ΠΙΠΤΑΕΗΣ πιθεεῖ - Ξ νά Ξ Ξ 9 ς Ε 55 , αν εδυία: δε Ὦ οεἱεὸ γετεῖσης 1ῃ α ]οπσυσι.ΕάβαςΗ.ἀστίμαε αὖ ογῶ, ἀλάζω,τὸ δαυμάζω. 
δὲ 59ος.α-ᾱ. α1μίγαμάης 1ηββατ γεί ήἼα]πα. Ἑοάσπα 
ΤΠνδρνα Ρσορτετ ἁλαίπηπι Ῥοροί οταςμ]απι. 

΄ ΔΝ . 9 -. 

Καριάδα Ὦοτ.ρτο ΚαριάΦυ,ὰτεξίο Κωργιάδης,ααἰ Ες Τε]εβεταεῖς Ρ9ἴςΣ. ἐψδα- 
αὰς Ῥοξτ.γοχ Ρίο εὔ ώλλων.αλέφανε.αὉ ααφανω αποὰ Ρροξεῖοὸ γ{περαευς ρτο φανε- 
εὐλαμωεὸ σωώ.1/ῇ/γο. Ι][/γεπη γεζ(ο.ελάεπι { 
Τβμπι,νεῖπαα Οὐα4εάτίοπε ς.. 

ὅἅ νη.Οταπταάο ραιτία,νἱέζοτεπι ὰ απο Πμβεαταξεδομὶσπὸ εχαἰριεπεῖς.ᾳ.ἆ. 
ὧ πε καὶ Κωρίω» ἐυρδωὼς ἀνλ Φέξεται, πατοίδὶ χβλαξ γµαῖχας Ἐρούση ἀἰγαλόντα οδξαν Ἐπέρασον 
ἀπὸ Δελφών. Οδτες Ἱαπάρτητ Όγτεπε ἃ ἔοταια δε ρτα[καπτῖα πια ὔετηπι, «ναπα 
ααλλιωαιξ,εἲὲ αὶ καλα) γωαῖκας Έλουσα, 

παρέφρασις. 

Ο8- αποσυσι ρεβείασατα. 
γιοσῖαπι πιεσῖτὸ εππῃ 1οη-. 
5ο εποοπαο ἀεσοσασετα:{- 
απ]άεπιπαασπα νίτιπῖες ε0- 
Ρίατα γετδοτᾷ {επρετ 61ρ- 
βεάίταητ. 9εᾷ ἶοπφα Άτσι- 
ἄπεηῖα ρᾳπεῖς επἰπαὲ Ρεί- 
«μάησετε οΡροστύππι εἴε, 
{άασε Ηδεπτίις αι σπητ {4- 
Ρίεπτες απἶδης ετβιπη {4τ 
εἴ.Οπεπιαάπιθάππα απτεπα 
“3η ασεπἆο., {ς ετἶαπα ἵπ ἆῑ - 
εεπάο,ας ρτοῖπάε {η οτωπ{ 
Σε {ππωπιᾶτη Ίοεππι οδεῖπες, 
δερτεβα πε πια εξ ορρος- 
-εππ]τας.Οπς απληξυπη να- 
Σεατ,[αο εχεταρ[ο Ἱπά]εσιῖς. 
1ο]αᾳς:Ιρίᾳαυς Τπερα {α- 
Ριεβῆς ροστῖς Ιηῇῄσηες τεβα- 
Ξἱ ροβσης, Ἠϊαπι οἴπι 3ῦ 
«Ρίο 3ο Εωῑβε πιεσ]εέχατη. 
"Ἠΐαπι εὖπι Ἐασγῆῆεας Ηε- 
αβε]]άας απος Ρετζιτὸ οἆς- 
τας. 38 Αἰπεπίεπβθας α - 
-ᾳπος. εοπέασεταητ, τερεῖς- 
πετ, -ε πἶα τεάάετεπι Ῥε]- 
ἆαπι πῄπατεεητ.Τοῖαυς Ἠετ- 

ές 
«ΡΟΦΗ ο. ωλ.Ις. - 

3 σεν 3 9 π 4 2. 

αρέπιµ. σι αεί ϱθαλαι πολυμµὺ-- 

9ο... 
ν΄ αἱ 3 ο) κ τς 

Εαιὰ σἳ Ἐν  μαχροῖσὶ. Φοιχ1λλεΗ» 
Ον 
σκοα 

κο πε ώσν ο σεεΣ 
σοθοις. ο 3) χαμρος οµδίως--.. 

πτουτος Έχει κορυφών. . - 
ἔγγὼν σοτε 3) Ἰόλαον 
ὧν ἀτικιώσαντά 1 ἕ- 
ζἼάπυλοι Θλβαι.ὃ Εὐρυ- 

ὄδος ἐπεὶ κερολαῤ 
ἔωεσδε φάσγαίε ἀκμα, 
χρύψρῳ ἔγερθ) ὧσὸ γαὺ. 
εὈφῤηλάτα Αμοισεύωγος 

- 
-σοατῃ. παπροπα τωρ 

2 -α { 

ἔνδί οἱ Ἔπαρτ ἔξγος 
νε : 

Ζεισοςλευχ/πσοισι Κα- .. 
ῃ ΄ 3 

ο µείων µετοικήσας αγιιαῖρ. 

(τες τεά!τ. Ῥουτὸ αῑςιε ώαδίαμ.. 

σηϊΠεατίοπε γ/πτρατς σβοφώνὼ, 

μετάθρασες. 

ΤΣΗΕΕΣ Ίᾷσ πα έ- 
205 {27ΠρεΥ {πῃς 
οζῥογΜήΗ:4Σ ράήεα 1η 

"ΡΥΟΙΧΦ: ατσαπιεπεῖς 
φά109 αγΣ27510 {27ήΟ- 
μ5 εββετετε» αμάισ1ο - 
Γαριοπσιύης.Τενὴση ορ- 
Ρογ6αµέα5 εοάετα Ί1ο- 
4ο γεῖ οἵηπὺ  ῥαδεέεα- 

όαει σος ηοΜεΤΗ2Σ αἰ- 
θπαμάο ” 1ο Πο 
4[ρεγπαζαση ἑαπν {2ΡΣέ-. 
πῷ Ρρασό Πίτες 
Τῥεζα, {4.2 Ροζ 
«ρα. Ἐλγγ/βεῖ επ; 
αείε αρα αβεξιοζεμή- - 
Ζ4ΜεΤΗΣ 1/2Υπὸ {ὖ 
ΣέΥΣΩ, Ρτορε {ερ γΩ - 

Α7ΩΡΡΙΣΥΥΟΡΟ εΥΗΗΗΗ ασΙΓ2ΣΟΓΟΣΥΜή 1116 Ρα2εΥΠΗΣ εως 
ας βοῤες δρΩτΣογΗτη Ἰαεεύας,ζμΗΣ εοπορΙσγαβεΣ αά 
Ε{Π1ΕΟΙΙΗ2 νίεος 11 7ΕΥΗ ΤΣΗ αὖ εζαὐ αἰὐλ. 

επ]ῖς Ἀτοϊςας ὃς εοπίβησιέπεας ἁ Τους ρεῦΐε ντ νε] Ρρετ Άοσασα τεραδείοεσε ». {παεπάίατε νῖ- 

τες Ώαδετε Ἱεετοτ. Ωποά νδὶ ἀπιρειταβετ,Ε ασ πἨεατα απωρπτατο εαρῖτε οςελά1ε, 3ο Γτατίπι 

Ἡ ώ Πτγορῖς εΏσ ασϊτατοσϊς,ααέ εἴας ρᾶ- 
οδήε: {ερα]εήίαπε εξ ρτορεπιοπΏσιεπτησα Απορζότεγοχῖς τος «πολ. ος 

εεταῖ,ααῖ Τ Ἠςδὶς εξ ΠπἩυπιατας οἶἵπι ἃ 1 λεραπῖς,αα! εχ ἀταςοπᾶς ἀεπιρησας-αάπιο 1ης 

αιφεῖ ετεάσπεας, Ἀοίρίεο εσοερτ.5, εἄσα 1ῃ ςοτώση γτθεσο,ςπίης τίοι 3ῦ εαῖς αἲδῖς τεταητας. . 

βοππϊσταίες... 



ΙΡΥΤΗτΟΕς ΟΡΕ 1Ις, φ45 
αλεὸ ἲ ὦθ. Όποπιε εξ συα ἀοεῖ πηαρπᾶς ἨΜτεαεες εορίααι γειροσηδα 

{επαρετ Πιρρεάκτετε αἆ Ρρτοῖῖκα επεοπα]ᾶ. γετδπι πιεμης εΏε ππα]τα Ραμςῖς 

ουπατὲ εοπιρ]εδί/ἆαπε σταῦῖης εἴε {αρίεπείρη», -αδης Ιπεο]]εόχη ΤαεῖΗς εἴε 

Ῥτευίς οσαξίο πααίτα ραιιεῖς οοπεἰηπὲ ρετβείπσεμ: Ἰω Ρας απήαι 1ὰ οεςαῇίο 

ὃς ορβοσειηίζας Ρο(α]αε.ε κουίας αμὸά πο ας ἀβα[ας δε Ρεοβῖχις {η αιι- 

ἁρπάο Σεϊεᾷσταις.Ῥοττὸ {επεεπείαπα ἀς νετδῖς τεδάας : ρὶ Ἡ μεγάλων αρεξ εἰπεῖν 

ἔνεοη πολλί.σοθ ο) οἳ' ή οζον οἰκούουσηνεἶ ποικίλως δν ὀλέγων λέγης τὰ πολλά-θῶ ὃ πατὸς σε- 

Γματος ἐυκαμείαν πηρε. : 
πολυµιδ»ι. Οταεῖς ρτορτίὸ ποελύμυδος»ε{ὲ ς41ΥΗζµ5,{οθμαν» γογύο/ο» », {εἆ πος 

Ίδεο εί «ρὶ οὗ ἔγεςτν εἰπεῖν πολλά. ἀχοα Τλοτ. Ῥτο ἀκοῦ 18 Υος 1. Ῥγιῃ. ος- 

εμττῖτ. ς αἲνδε. 

Έγνων ποτε. Ό μπα {ε εχευήαε, ἀῑστεάίεις ἵα Ἰομάεπι οοεοΠοΠῖς: οηῖης τε- 

ἁχὸ εαρτατα εκεπαρ]ήπι Τοἷαί ρτοροπί5» αιὰ τεπαρε(Ευὲ Ηετας]άϊ5 ορεπατι.- 

Ἡτ Ηιοτῖοπι παβεε Ραταριταβς. ΑΙ] εααιεῃ ἀϊσμηε ποἩ αἆ ρυδετίαῖεπι τεάΏ{- 

{ς,{οἆ αά νῖεαπα ἴαπα εκεἰπόχαπα:8ε Ρεταέτο περοΏο Βατ]πι ἆεπῃο πποσεμ πα εῇε. 

ο ἃ Εὐρυδῆος.Ἠος ε{ξιὸν ἔκρυνεν ἡ Θ/β))ἐπεὶ Ἐύρυβέα Απεκεφάλισεν » ὢν τῷ σὸ Αμοι- 

πεύωγος σήμα. 1ὰε5 } ατεϊευ].ρταροΠε.ρτο αοίμπόϊ. ὄν. ἔσεασο Ῥετ εταπίροΠ- - 

εἴοποα Πεετατιπα Ῥτο ἔπαρρῳ. Αοτ. 2. ἔπαρδον Υετβί πέρρω. ἄχμα, Πε αριιὰ Ἠο- 
πησσιαι ἐνρθιάκμὴ ἀῑείτας {2ηγὲ αεἶεε. κρύο περ]. αἩθπα. Ῥτο ἔκρυφα. Φιφρηλώταε - 
Ὥοτ.ρτο ὧὠφρλότου. ὰ Σ)οτίςο τεζχο δρρηλάταξ,ΡΓΟ τη».ὰ σέφερν ἔλαιύευ. Ιάεπα εξ: 

αρωα/λατης . β . 

πασεοπέτωρ. Α ης -ΡαΐετΏιις Τοἷαί Ες Απιρμήεσγοράσα Πὶς ἔωε ΤΡΗΙΕΗ ρα-- 

εεγ,[βῃαεἶας Τοἱαί. κακο ἳ - 

απαρτῶν Καδμείων λύος. 9ἱς αρρεῖΊαπεας Τμεβαυ , ααδἁ εκ ἁταεοτής ἀει- 
εἶθιας ὰ Οαἆπιο ατῖς πατῖ ετεζαπεας.Ωπος 1άςο ὁν ἐπ]α ἐπιθΘήβαις Αε{ςΏγ]ς ασαρ- 

ον αὔφραδε απῴµα-πό «παρ; γένους : δε ἵπ Ἑσμδυία » απαρε λόο. Πας ἀετε γιά 

Ομιά, Ἄχειαπσι.3. ΄ 

σπιράφεασς. το ἁῥῃορε Κώλ, ἐ. μετάφρφσς« 

- . . τ- ΄ ε . -Ἔ 25 . - 

πα, ο αι ὀισε τέκὲ οἱ κ Ζἱωὴ µιγεσα οεἷά- Φερεγίξ Ωμ εο ο εὮ 
εσπι απιοι εχορο τοις ο ιαπρης θρν -- 104ε οησγέβα Αἰῶπε- - 

γΏα εαἀέποπεποξᾶςσκοα- » αι. ο ολόν, ες . 
εὔβιεταῖ ῥιπάεης Αἴσπιο-- Ὁ μόνες ὠθση Αλκμύωανσδιόν- 11 [0ἱεγς 1η γη1(ο ῥα- 

τια σεπηεῖ]ος Ε]1οςτοΡα{/-΄ «ων ος - Ζ4 «εοὐμ. σεη)εΙοΗΠΡ 
ενος τω Β . ΄ ΄ εω . : . - 

Άππος ἵα ρασαὶς {εταρετ υΙ- αρατηζµαλον ὣένος ἠῶγ. Ἰδβογμη ἴπ ΡΗςΠΗ γέ- - 
ος πο ρασν τα χωφὸς αφής πε ὃς Ἡ- ὥογίοβμη. Μήζς γίγ 

ατ. Ὅ1 απζεπι ετεπίεσα - ον κ : Ξ ; 
τ ακλ. αβό» : επ οὐ 4 

που εείεβτατ, πες Τ Ώεβα-- : ενα ο ῥάλλε . ο β ο τ. Τύ σα 
τάπι Ώΐχος ἔοητε Ἰπβσπίπτη- βδε Αρχαίων ὑζατων αβρζέαξζ»μεβμεΏεβα- 

{επηρεί τπεπϊπῖε, τδί σε- αι μρωαπαλ,το γι δαέ- 7 7112 414ΥΗΗ1 {επαρεν 
πηε]ή ἔταιτες Ἠειεα]ες ὃς αρτοὸ Ἰφικλέα. Ῥεπομη ίσες 1ο ϱ- 
ἘμΏιεἷες [πως οἀπςατ] σα σοῖσ τέλειο ἐπ ὀυχᾶ : ἁμεσγκησὁ' 1ρ1εἶεπη: 
ας εβ,ὃς ρταεἱατατασω τε- : : μος ΆΊππΠο εε[εύὐγαύο - 
Σπα ἱππρετίτῃς. ο {απι 5 3 α 

ποσα τ 
πωμκάσορια. πι παδων -- 

κκ 
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Είσαι αἆεὸ ἱπερεαε, τεξή- 
αὖς πε(εαδντ πος Ἠετοας 
ἃ απῖδης Ρτο απἰπηὶ τοτο 
Ῥεπέβείο {ππι αξεέτας απ 
ορτατᾶπι Ἠετευ]αποταπι τῖ- 
ἁχοτίαπι ο πυ] Πποῃ ος]ε- 
Ότᾶ Βγπιπο.ηστατας επίπα 
τἰάετῖ ποῖπα Ῥεπεβςϊᾳ ας- 
εερτΏ πὂ εοπιππεπιοταμάο, 
ἔτα γε ετσα Ῥεπείαέχοτες οἳ- 

ΡΕ ΡΑΕ 
ἔσλόν. Καείτων κελαθεγ- 

γαρ ς 
μή μελίποι χα δοιρὸν 
Φέγγος. Ανα τε γὁ 
φαμὸ, Νίσου σ΄ ὃν λόφῳ» 

σεὶς δὶ πέλι τα/δ᾽ ἐνκλεί- 
α 

α/εᾶμ οὗ Ἡ[ς ὀρμεβ- 
«ο ΕΠΟ Ρεν ῥγεζες. 
ὍὌσασίαγμηι η βγ]μηι 
716 6η αεβείως {με 
ΦΑΗ. ΝΑ)  αρμά 
ΑεςΙΠαΠ. αρπά 21 
«εο]εῖη ἀέζο νγδρηι ῥαης 
ΖΕΥ ἄεροχάβες 

Πεῖο ποη ἔαπᾶηις, εοσηπι σταςῖα δι ἔλποτε ἴῃ Ῥοβεεηση ἀείητηατ.Ροτσὸ ἄῑςο Τεἱεβετβτεπα Υηᾶ Αεριπετῖσα Ἠηοτοσία ερή(αις Μεσατῖςῖς φας 1π εο]ε γΌΙ {ερυ]ιῖς «ϐ Νίρις Ιπχτος ἁπβσπις,σοπυ(ςντδεπῃ Ώσης Οὗτεπεπ εε]ερτετη τεάἁιά]ς, 

πεκέ ο. Ῥαι]ὸ ]οπριὰς ἀστεάίειαν ἴπ Ἠετεου]ῖς δὲ 1ρΗε] παπα σατεπα,ἆς Απ ΡΗΊεγοπε πιοάὸ {σα αμεις.ᾳ.ἀ. Αλκμίών οἳ ρω σῷ Αμοισεύωνε,κα τῷ Ζω) μηᾶσα, οθύμος τοι ἓγὶ τεκῳ ἔτικε, Ἑαη]απτυς απέεπα εκ Ίουε Ηετομ]επι,ες Απιρβίτγο- πε [ρΗεἶηπι {Πε «οπεερεµπα, . - 
Φαΐφρων .Ροξε.γοκ,ργμάεη»µπρηχε [ενμ]έως 1η η/Ηἱσαπάο. ϱ. ᾱ. γε] Φεκηρᾶνος τὸ 

φερει, ος εἴῖ, ὁππισιμῖνος τί φρόγηση, ἆ1ε1 {121 7 21/14 Ρ2ΜΑάΡΗΣΙ4/Η.νεἶ «μόρδυος, 
Ίος εβκαιόµόρος τας φεέναι ὁν τό βελεύεδαι. {5 6ΡΣΕ ΤΗΕ 5η εοη/1σίοπενας 
πσρπα . - 
« μόνα ὡολου. Ἐπα]]ασε πηπιοτῖ ῥτο ὦν µιᾷ μύν ὠδωναὶ Ρ10 ὦ ἐνὸς µόγσυ τόκου 

ὀδα, νε] νΏο γετθο,ἓν). τοκῳ. Ῥετρμταβλοὸ ἀῑεῖε κρατησίµαχω Φύος ών. Ρίο ᾗου - ἔψερεὸ ὶ κρατησιάλοις»} Ἡραχλέω «ηλασὴ 3) ἃ Ιφικλέα. Εβελ]ὲ νΙάεπιας κρατηώµαρον 
᾿εοπαροβί ἃ χρατέω Ῥόπι δε αώμ ῥήσηα.,ντ Βε σ) 4 βΗςηῷ γίπο. Νους 
ει Ἠ ετομ]ῖς Ετεπιῖεας, δὲ νὶέχοσίατιπῃ εορία. -- 

“βεωφὸς αλής-ποι Ἠσες {μηε αἆ Ἡστοιπι ἀεποπήπατοσητα ]αυάϊς απαρΠβεαείο- 
πεπςπο5πεπιο πίᾳ Ιπάοόξηξ ποπ ἵπ Ρτετίο Ἠαρεατ. κωρος ἃ 9ελοί. εκροπῖτας 
ἀσαίδευτος:δε οὔμα παρα βὔλλεῳ, ε[ ωμιάζεῳ. νε βηεοπα πήμτυς πείαῖτ οσηῖ,βς πΕ-- 
απε ἱπάοέχα5 Ιαιάατε. Ξ 

Διρχάίων ὑφὑτων. Ώ σας 8ομα αριφρωσικὼς {ματ περα, Ὠίτες επΊπι ἔοπς 
ε[ Παῖας γεβῖς. τά γι’ 5 Ώος εἰ, ὄτγα ἄωτον τὸν Ἡρακλέα. Ατεζη]. ρταροΒε. {ηπαῖ- 
τησ ρτο [πίππόξ, ο ἂν | 

ποῖσι Τέλειο. Ἠος εξξ,πούτοις πεπογδώς πε ἀιτῶγσέλειον ἀγαδογ, δα οὗ κώμον ὑμρέσω. 
Τη Βής ΗαΡες επα[]ασεη ρεγίοπα:-: Πα πϊάετ Ροξτα βας 1π Ρρείίοῃα νιβοτῖς Τε- 
1εβεταιῖς ἀῑσίε:α 1 βτατίαπι Πετοῖδης ΒΙ{ςς τείετε., ααδά εοζηπιορε Ἠετεμίαπα 
{αετα,{οττὲ ὃς Τοἶαια νιεεηῖε. ς : 
Χαθίσων» Ώος εβείνα μῤγένοιτό µε ὃς ἔγδοξον γένεβτω, μὴ εάρογτω το χώθιπα. οη επῖτα 

Ροτείὲ Οταείας μαβετε,]νος εβερίαεετε, απϊ αμα άεδεε ΡζεΒατε, οπή εεῖε:εοσίτα- 
τουε σταΏα ἀεβιεπίτατ,ετσα αμος οβ]είο πο Βηπρίτης, "Αἴήαάπε .Ε εἰ αά Ἰαυάες Τε]εβετατίς» οπεπα 4 ΑορίπεμΕ» δε Μερατεπβ 
γδχοσῖα εοπιπηεπάας.Ο πσπαπι {βεγα ες ᾗπ Ἰος]5 εε]εβχατεμτυς ἁῑόζαπη τη Ῥσς- 
εεάεπερας Θ4ΐ5.Ηαε βατορη Ρτοία Πε τεάἁας. φηρο ο ὅτι ὃν Αμάνη ὶ «2 Νίσον λοφς 
ταὐτέω πέλη ἐνκλεὰ κατέσηστ πεὶε γκήσας. 
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Κέσου ὦν λόρῳ.Ἠος εξ ὃν Μεγαβοις. ΜΗ «οἶ]ῖς Μερατοτᾶ Ρερῃτα[ς. Ῥοιτὲ αιῑα 

Ἰνῆης Παέζατος Ιηβσηϊς 1δί {ερι]εις εβ. Ἠὶς Ῥγεβίος Ἰάος Αροῄμμί {4ετος 
ξΗΠε εσαά!ε 5εβοΙ. Νεπα, Ο.ειἴτεπι Αἰἱσαβοῖα εἰπίάεπι Αροϊμηϊς ἵπ Ποποσεπα 
ἀπάθευτα ἔπεταπε 1δίά, νε νῖάετε-εβ ν]είπια Πάρτα. Οα, ν]είππα 1π {εξᾷοπς. ἐν» 
αλείξαι 1ωβπῖε, Ώος, Αος.τ.α6χ.ρτο ἐυκλώσαε, ἃ γετΏο ἐυκλάζω:άειι επα βπαρίίςὰ 
Ροξεῖςο κλείζω {μάζο,σε[εὐγονάειογοντὸ αδέάζω. Ἐϊτ ὰ οοπαπτιπὰ κλεέω ἀῑαϊγα οὃ αν 
δε Ιπ{ειτο ζ.κλέζο Έατητ.ςοπαπα, κλείσω. δε Ὦ ος. κλεΐξων 

φ-- 
παραζρασ:. 

αρ[ήπιαπε Ιαπάστα πηετι]-- 
ῆε , αππτη τερταεἰατὲ σε- 
ᾗρ ἀε[ρεταδαπάαπι Π]ασα 
απορέξίείαπα δε ἀεάεςας νῖ- 
ταυῖτ οὗ αποά νιᾶα πε στΥ 
απῖάεπι ἀῑεετεαι βατ. Οπα- 
σε ουϊμῖς ΟΥσεραοτατα εἷ- 
πῖσαι ς σας 1ρίητα Ῥεπεπο- 
Ἱεπτία ρτοίεα τας, πε ετ- 
σα 1ρίππι ΙπέεΏίο εἰ απῖ- 
σπο, Ρτοδαίασα 1η ραβῆςο 
{ρεξαου]ο Τεἰε[βεσατῖς βτε- 
Σιήτατεπι εοἩαυάει , ες 
τηατ]πά {επῖς Ίδετεῖ Ρτῶος-- 
Ρίαπι αἆ Ῥταχίπι ποπ τε- 
πσεαεηπα γ]οἷεε. Ῥταεερίτ 

επίπι δε ντ Ιπ]πᾶσύπο οί 
ος ετμαϊα Ἰηέηῆα ριᾶε]ατί 
απαά Ρτα(Ἠτεσίε τοτο απῖ- 
παο Ιααάεύνας. Ἐσο γετὸτε 

νϊάϊ ὁ "Τε]είετατες {8ρε- 
ΏπΊωεσο -ραττα νιέτοτῖα τε- 
ἄεπητεπα εχ Ῥαπατμεπαῖς 
Μάίπετσς {βεσῖς αὖξ ἄπ- 

ν΄ 5 / 3 : σ)αλο; αμα λωρίαν. σε εοΏώτεῃ 

«ρτο αεεὑίασίαο, 
πετ -- Α Ἱς οκ. Έτ ς ραῤεκεν εἰ φίλος, Ας γιὰοτία Εηκις 

2, κὶ στα Ν ο ο. Αυδυ. αχ αμήχονον σέω τῷ Σαπορρρμιασς ομᾷ τς τς 
οἩ ν{άέηο. οσα. νετ 

ἔπωδ, κὠλ. ἰδ. 

στις 5 
σραλὸν ἁμαχαρίαν Έγῳ ϱυ- 

«ἱ εις 4 θα... 
ουωέκΕ ει Φίλος αςω}» 

εἴ της αὐτάειεντό γ΄ ἓν ἔν- 
γῷ πεπογαμδύον εὖ, : 
ὠὴ 9 λόρον βλάπίων ἁλίοι- 

΄ οτ ορ Ξ 
ο }έξρντος, κρυσβέτω, 
ιά ο εκ αρ ον 

κένος αὖευ )  ἐλθεεν 
3 κ. ΄ ΄ 

σαχ Φυμῷ συ τε ἆ κα - 
ο: 3 φα” καλο ῥέζοντ᾽» ἔνγεπε, 

: -- ΄ Ν ο 

σπλεισα γι /σωπτοα σε και Τελέ--. 

πας 
σε 

ὠείδις ἓν ΤΠαλλαάςὸς εἰθον. ᾱ- 

φώ}ο! 
ο Ξ « .. / 

9. ὡς Έχει ϱἰλπατοῦ- 
τη η 

σπαρρεγεκα ποσιν Ἡ 
κ λλεσσα, 5 ο. ΄ ” 

5ο’ 2υΟΥΤ 9 ὢ Ἔελεσκρατες, έμ-- 

ϱξν, 
ὤξαζ κε ῥπεῖα ΥΣ οΡΣΑεΛΣ)ό Τε[εβεγατες εβε τε ΕΌὶ - 

μετάρρασε. 

το) [8 {ΣΗΜΑ 
αΗ1Σίάή1 ήε[ρεγαῦηη-- 
ἆαηο ε/ισεγί. Οµαγε 
εκ εἰζης α)ηή- 
ες εἰ εἰ, [φός Γήηηή-. 

ες » αξ ογεὺ ηποά {π 
ο ϱγαεἱαγὲ σε- 
{έτη εν πε εε{ε (2γ-. 
“ΠΟΤΕ; γή {ης 
γ]οίαης. Πε Ἰζμμίβγρ: 
ο 11115472 7070 
ζΠΠμο 64 ῥγασίαγας 
ες ζεγΣ επ ἐ1σ1. 
Ρ76εΡ1Σ.. 5αΡΕΡΙΜΕΥΟ 
γα, Σε Ρ01/Η5η γ]ᾶσ- 
146 μ (οἱεημ]σασ]- 
ὃς Ῥαϊ]αδ μα εε26 
ΖΟΠΡΟχΕ7ΕΟΙΥΓΗΤΕ:Σ4-- 

γηαφΗσσ πε οβαγΙΑΗΡΗ ΜΗ ΤΙΣ ση, 
σα]ῖς )βτῖξ ασυωτατ. Ὑ]άϊ ετῖατῃ ντ τασῖτα αρα {ε γατρίπες (ΊἹαπα απποτεπι ελτὶ πο αἲξ ἄεπτεδ,Ἱπασα θα Βε τε πιατίτητῃ Ῥαδετε εχορτλδας,αΏς πεΏ]ετες Έμαπο,. 

τα 

Ὡω 

ἔσασι Ππρετίοσῖραας, α. ἆ. τί ἀπαῤῥησίασον αὐ- 
υλών. Ττο Ῥετ εἴτευπα]οεηείοπεπα ἁτςι- 

εξετε δεβο]. οαϊ Πιοευσασταπε αἀμοτ[ατής αἆ εοπβ]ή 
ἱπορίαπιτεάαδε ρτα Ῥμάοτε εξεεπΏπες Πρετὸ εἴπχ αΗ]ς εοοσαῖ αμάεπε, σγα- 

:λοτ.δξ ροξς.ρτοςοπηπι ροξε. σγρλὸςὰ σγὸ. Οἴεατις ὰ 5ε[ο]. Ριπάατᾶς α δή 
ἵεεης μκώμνοι Ὁ ἀχνξιῳ ἀέδυται, 5εριῆτιχ ἃ εοπετατῖθ ν/άοτες Πδε- 

ιααζἵετ ἱοςμ1:απῇ ποπ γ]ήσχας εξ γίόσοτ]α Εεαέχυς. ον)ὼγ Ρεῖ απρτο(η: . 

αῦ οπαπίῖοης «ὑωπταπαιςῖδν ατα 1ήπαῖ-- 
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εἰς Ιαιάαςῖ. Ἑτεπιπιργέ αἲξ Τ.μεἱθη. 1η Ἐπεοπι.Ώεπιοβὴ, τὸ χιλ πας ἐχθεοῖς χο 
ῳ 9 ο) ορ ας ... Ξ ό 

λά.ὁ τὸ ὃ ἀρετῆς ποταχὃ ΤΊμΙοΥ. αν τάεες Ροέξτ.δς Ώος. Ρτο εοπα1Ώ. Ροξε, αδτήεις πος 
δ 5 ΄ ο, 5 9 τ ..... ον 

εβ ῥωντίοςνἐλθεύς.Ομοά ἁῑείε ὦ ξωωῷ Βρπίβςας ὦ τῷ κουῴνίῃ γερηῦ.νεὶ Ρηῤῆιεο αε- 

7. νε] τα] απίά. πεσογαμδύον Ὦοἵ.ΡΤΟ πεσογημδῥον. ἀλίοο, Τοη.ρεο ἁλίς. Μοτίπυς 

{ερεκοεἴς Ἰετεις,ο επι γάβ.4.σεοτα. σταπήἁπήπι,δτ 1η Ασσοπ. Ότρβεις ἆη- 

σλφήήβΗμΗηα ΡεΟΥΗ.ΟΡΡΙΑΗ.ἀλ.β.παλαφατογ. 
σσι. εἶο].άῑεῖς πως εΏε «οτί αἆ νιάχ Ῥ λα . πλέα.ΡεΠο].ἀῑείε Ώᾶς εε «ποσα α νιέχοτεπα γεσρα. Παλλάθὸς τελεταξ 1ωτεῖ-- 

Ἡβο Παναδέωαῖα Τ.ατ.Η/ΦμαΕ7:4πᾶς νοςαῖ Φείας,αιδά {είς τεπαροπίθυς. Ππ- 

συ] πἰπήταπι Πηβτίς εεἰ]εὈτατεπες.Ἑτεηίπα ὅριος εἲ γοςαῦ. Ροξε. αθαἲξ. ὧν ὥρα 

υπο ὰ ὡρισαένῳ χδένῳ πεποιλμδνος. 
Ἰφωνοί-'.Τναας αᾗα αἀδά εἶπς αἆλιις εβΠΌἱ πισϊ τ [52 ἀφωνοίδ’.]-αμς αἷία αἀδά ες αἆπιις εκμὈῖς εοπήασίπα ορίῖατεπί Ρυεί]α: ὃζ 

τημ]στες εἰπποάί βΗμπα Ώαρετε ουρετεπ{.ἔχάρα Ώογ.ρτο ἐκασν.Τ.εδεπάμπω ρο- 

Εἰὼς ἐχώσαμ πε ἀμτίος Τε {γηεασἰς Ώος ραέξο,ἄρωνοί τε σαρδενικθ) ἑλάρα Ἔνλονπο.ὃτ “σο- 

«Φεικὴ Βὶς νωτρατυτ Ρροξε.ρζο παρθόοε.[α {ηρετ]ατ. ἀῑκῖε ίλτατο:{εά {1 φίλος αἷῖ- 

ουαπάο Πσπιπεαι ἴδουννε Ῥείπια ΟΙ.Οςς ἀῑκΙπι]θιφίλοις αὔθεας »Ώ γοςε Φίλος, 

Φρηββοατε Ιδίος/αρετ]ατ.οΏς ρτο Ροβήπο. ἡ ῥμροβ{ς {αραιά γωάκε». 

΄ 

παραφρασς. 

γάτες δε τα Ογαιρής, δε 
ἵπ Τειτα Ῥτοξαπάππα πα- 
Ῥεπεῖς απατα οετιαππίσας, 
ους πϊπήταπα Αιδεπίς σξ- 

-ἀεδταπτασ:ὅς {η οπιπίρης τς 
«ὓς ἵω τάα σεητε {απι 1π 
νΏα νῖπεςηϊεπι. Οατετᾶπι 
σϊΒῖ Έπειτα Ώγπιπο Εὲς 2πι- 
Ῥοπετο βαϊπεητῖ ροβα πα» 
τπας Ἰαπάες τεςεπ/(Ηῖ . αἩ- 
τεπι γε]Ηε πείείο απῖς, . 
αἱ μάάστς ἀεὈίταπαὰ πωε εχἰ- 
στιντάε]εει νε τησίως ταο- 

τητῃ πααίοτᾶτα σ]οτίαπι «ὃ- 

πλεπάεπα ὃξ εοτασηξΠοσεσα. 

τε τή πιαίοτες ταῖ Ἱταίατα 

Αρταϊντδεπι αἀπετᾶπτ,Ῥατ- 

εν. Ίδας θὗἴδαν Ρα]εᾶτα 

εοσια εοπίρΙεπαπα, ὃς γα]ὰὸ 

εεἰεῦτᾶ απεδίεητεδ» ΥΕ 

Έγεατα 1]]απι Ρυεἶἵαπα Α]ε- 

κἱάαπιας »ἃ 4ὖο ἆσαῖς σς- 

Ώμς, Ὕκοσεσα εοπίεαπετε- 

ἄαπι πια] ση τασα 

«σεπῖϊ]ες ο τσα 
ο 

τησ τα 
εοσπαῖϊ (εα-σει 

Ρετεσεϊπὰ απιοτεῦασξ, ος 

: ΄ 

«ἓν Όλυμπιρια. 

σ1-' 

ςεἰιο].1ὲς Εαραιιάε , ὅρασαε» τς 

΄ 

Ἔροφα ε,Χώλ.Ηε. 

ἓν Ολυμπιοιώ τε» καὶ βαβυπόλ- 
ἵτα4 - ο νερο 

γὰρ ἀέθλοις, ἐν τε κὠ παση οσα 

- ο 9 - 3 

6ἱ9/5. ἔωε αἱ ευ πο αθ” 

ὅω 
΄ τι 

δίνω ἀκειόμλμον 
, , ο” . 

φπράντε χεέος αὖτο ἐγεἰ- 

ρα; : 
ον κ κ ο 
/ παλαιών οὐυέαν το 

΄ κο’ 2 
«Ὄθολργωγ. οἵοι Λιβύσσας 

ἀμφὶ γάραμκος εβαν 
- ΄ ” 

Ίρομσων θες πολι» Αγποῦ- 

«5 µζ' καλλέποµον 

(φαςῇρες αγαχλέα κέραν» 
΄ 5 

παρ ορσλα Φπολλοὶ ἄει- 
κ ιο ορ 

σΏξς αρ ο ρῶν αἲτΈοΥ 
ο να ολ 

συγγοῦο.»ΠΟλλοΓ 9 
9 Ν κ. 

ξείγωγ. επεε βιπθ εἶθος. 

Ρετεσγ/σύ,/μοπίρης αἆμε;αράα 

μετοφρασις. 

1η οὗγπηρης ομοσμό» 

ὦ' τοπ ᾖηποίς 
ργγα εεγεαπησά δε» ὂ 

1 ο μηίόμς Φεησ 1ῴμν. 

Ά ππο φάετη ενεΥ ΠΙΑ 

ενα ομγαησε ἄΠΗΡ 

ραὶσις ἀεῤλεωπό επι 

εώς τη εἓ' νεξέ- 

1 σΙΟΥΙΗΙ Σ40ΥΗΠ4 

«πά]ογΗ1 : (1416 11: 

ἠγάᾳ ρτο Γεμίρα Ρτο- 

{Φε μπεμά νεδε 487 

σαἱ 1γααπηραά Ρ1/έΦεΥ- 

{Πμαή; ῥτοεῖ ναἰ/ὲ ε6- 

{εύτεσι ῥπεναμ. 1259 

γα] 1ὁ η/σ1 [ογεἰσά9-- 

4 ΡΥΙΙΑΣΩ11 οὐ σ1πεη- 

χο. γί1 ῥεξεβαπε εὐ- 

Ερασί» 1114113 εσί; εν 
Τογποα εἶας. 

πῖαπι πίσατα τα πιοά πι ξοτπιοία εταζ. 

{ετεπάο αἆ ρτᾶεεάεης σαβεγικοὺ, 
αυαές 



-ῬΥτπτοας ορε τὸ ςλὸ 
ευαᾷ Τε]εετατετα ἵπ εετταπαπῖοις εοπίρεξξπι», οὗ εἰά[αυε ἵᾳ ᾖς ἄτεπυ]τα- 
τεπα ἵπ αἁπαϊτατίοης Παδίτιπα απιαΠεατ. δεᾷ απἷα εά ας {ρεξεαομ]α Ες {οχιις 
-ποι {οἱερας αἀπητεῖ,ρατο Ἀαης Ροξτα πἹεητεπα πο ος : δε πια]ο ἀπὸ κους το- 
-Ῥετετε ριῶσεάσπεία εἴ ὃν 7ιῶπωτα: ὃς επι ὦ ΤΕαλλάσος τελεταῖς «οπῇᾶτµετο. Ῥος- 
«εὸ 5εμοΙ.Ο]γπαρία Ἱπτε]]1σὶτ ποπ Ῥ]ῇς,{εὰ Αεβεπίς αόνα.Ἐτ Ὀιάγπιηπι οὕεεῃ- 
ἆπ ἀϊῑεεπτενα Τεττα εετιαπαπα,εΠε ]μάος οί Ατπους {η Τεττα Ποποσεπα .σε- 
Ἱερταπεας:Ἑεαπευς απτεπι Ατπεπίεπ{ες οπιπῖς Εετὲ σεπετίς ἱμάος δε {ρεξῖα- 

: επ]ανεἶπα οἴπίους {Π1ς,τησα εχτετίς εχασηΗ[ς, ο 
Ὁ τε ὃὶ πάση. Τητετρτετατίο νη]σατα παβετ, 3 οπηΗός οµΜ/0Μεγεσἑοπύ:αιαί 

ἐπιχώειος πσπιβςετ Οµή/ζπε γεσίοηΨ. Ατ εχροπῖεας Ρ1/7ΗΡ.ζΕΛΣΗ5. Γση8ας αι-- 
τεπι αριἆ Όστεηαβος Τε]εβεταεῖς σεπεῖ]ες, ὃς εοἩτειταπεος, «εἶερτατα βήβς 
ποππυ]]α εετταπαϊπα»αἁ ας Ροτε(ᾷ ηᾶς τε[ριεετεροξτα. - 

ἐμλ ἳ οωῦ.Ν υἱσατα Ἱπτετρτετατίο τὸσωὼ εκροβῖε ὀσίζηγτας Ίος {επήας πα ]]όα 
(Ηΐς ροβα]ατ «οπε]άΠοΒεπ.:αυατε εξ εκροπεπάυπι γε] Φηήεμε, νεῖ Σαηάηῃ. Ὑεἳ 
τη πια θε εεῖς οπιπίπο {Πρετβαπα»νε {πρε αρυά Ῥροξτα».Οὑπιαιτεπι Παάδεπιις οὓ- 
-{ο]άβες Τε]εβεταείς Ἰαιάες, Εὶς ἄπεπα Εαδξυτης εταξ » Πἶᾷ πιαίοτµπα εἴας μήβο- 
-α]ατα ΠΌί οπαππεπποταπάατα εκ οβμείο» ἀεδίτόαιε ρυταβοε. ης Ὑουῖά οπή μαι 
απ ρίαπαασσπετετ. Ψετδα Ἆσες γίαµε αἆ ὧωι ἴαπτ ῥρεαραταίο οὰ Ίοςασι ἆς πτ- 
1οτ]θης. - 

ἀοιδαρ ο ψμῦ οἰκείόμβνον. Ἠος εξ δεεαπένογπε Ἡ αοιδῶν Φίαν. Ισ ο ἐγα- 
γερροξτα εξ,όη εσπεπ{ο ἀε[εβως εὖὲ ὂ' /εΙδωπάμ», εὔΥγΗ 1 βπεπο μρογογε. «εἰκειό- 
«λσογ. Ρατεῖς-ὰ ῥρτα{εηΏεῖ ἀκείομα. ΡοξεΙπίεττο ϱ.ΡΙΟ «οπηΠΙ. ἀκέσειαι,ηεήεογ.γο. 
{ᾳπσ.ΕΙΕ ὃ ποπα1πε κος Τε 1. 
Ὅς πεβρσει λεέος.Νοη βρηίΒεας ϱήμηςσός ΠΗΡΗμΟνΕ γυῖσατα ἱπτετρτετατίο Ώαβετ: 
{εὰ ἀεόισωη εκἑςί- ἄςαις τταπ[]ατάπα τηεξαρ 

"εκλσεηε 211ε ἄεὐιέππι Όγπαρ.Οὰ-1. 
ὧοι Διβύσας. ἸΝαττατῖο Εϊβτοσία σπα ς {ε Ἠοδει. Απεσηας», ΏΟη ἴς- απϊάέπι 

αμεπα Ηετευ]ες οες]άπε:{εά αἴις ροβζετίοτ ( Νατα απιε Ἠετομίεπι ηη]]α «εἰς 
“Ὅτααπτας εετεαπαίμα.)Άπεαις ἵπα παπι Πταίδε τες, Β[]απι Εοπηοβ Ίπποπη Ἱαρηῖε 
Ῥατεεῃρνεί Αἰοεῖη ποπίπε.Ηαπς ρτα βαπείβπππο επτ(οςῖ ΒΙτητατη γχΟτΕΠη Ρρτο- 
ΡοΠήε. Όπατε ὃς ἐπάΐσεπα δε Ἱοίρίεςς {ει ρετερτῖηϊ πιμ]εῖ, εοπηςηέτα, Τεστ 
αἷος Αἱοκίάαπιης αωϊόἆαπα, τεῖαπος ουσία [Πβεταμϊε, ὃς Βατοεη ντους 
κερί. 

΄ Δ . . 3 ες ο ος γεσωμρς, παντος ---- ριφεασικῶς πες] 1ρίε Βατεέπ. σταία ο8 
τς γ ο τες Απεασεισυί νακιε Ερῃεπαϊ εεπιροτίδρης, «ο {πας Ῥτο 
Ἔερε.ντ τ.Ο] μᾷ) τὸ σαχόποτρων. δες. Βτορῇ.2. χαλλίκοµον ὰ Ρατιε τοαπα ξοτπιοίαἩα 
ἀππαϊε, ναρῶρες ο .Ρσο ὠηθῆρες. το) θτεοιΗ.ΡταροΠερτο ΠιοιαΏὰς- εἴτεον περ]. 
΄βπβπα.Ρτο ῥτεογ. Η]ε ΟΡΡΟΠΙΗΓΩΣ σύγγονοι,ιος εβ,πατειώται, δε ξένο. Φετῖρε Έρλσε 
εαπι νπο σ.νεβριιὰ Ηετοάοε.ία Με]ρο.δ: διερὰ. ἃς Ὑτβίδις. 1 αποσπε πας 
πταπα Ροίεμίαε, 

Ῥοσα γίτα [ετιαε. σεήασοντ µε αξίας. 

σοτέεπα ᾱς- 

θε . - τν δρ) πω ροα ον πει θαμὃ. Ἠατίο οὕςαπαατεητ Ῥάτεεπ,πεπαρε οαπία παῤγᾶπι ἴα παοάυπι-εέαε 
“Ἔθτηοία, : 

πο 



τν. οι ΡΙΦΡΑΕΣ ο 

παρώθραση.. αὐπορ. κώλ, εε... μετέρέωσις, 

.ρ . : 5 Ξ ετεκ ρ Ἐν ρμα Ραδετὶς ατατῖα . ὄσλέτο. χευσοσεφάΜε δὲ ὁ ὃ-. ε7ΑΣ:Φ 4ἨΥΟ Ωγσή-- 
Ἐν ός Ὃ . βα , ἔᾳ ρηῥεγχασὺ γπᾶ μή 
εβῖοι . ὃς Ἡ ο πας αρ αἷς Ἡ ο 
απΏος ἆέεετρετς γο]εραπς... αώεπὸ αὐθήσωτ΄ ἀποδρίίαι Ὦν- εβᾷο. 6{66Ώσεσε ἄεεενρε 

δεά Απτα ας Εἴα Μας ας. Απ ο {ε:νο[εὔσηρ. 5εά ραεγ 
Παβείας εοπἰποῖσπι ηαα-  πατής Ὁ νυγαπειφυτενων . λΐιά πιοῖεης, βγω 
εἰ{εί τεπζᾶς, εχεπιρ]ασιὈα-. κλερότεεον γάμου, ἅ- εοπΙσΗ . ἀπαλμις 
131 τεσις ο ο εξ χρυση Δαναόν ποτ ὦν Αρ. Ἕμηαμηι αρμή Αγσος 
ἀπηϊτατας  απεπιαιάπεταξ : ... . οπάση σ τα 
τεπα[ππηο εεππροτε, Ωϊς- ος μες ος ο ώς ας ---- 
αυᾶπι ἀϊπιθίις ἅῑες εχα-. 99 ερ ΤΕΑσΗΦΑΧΟΥΞ.. εβεε {μραξζοες ό | 
ἕνας ξαίβςς, Ατοὶς ρτςεἶατος -. τα. Σ) ὄκπω παρθέοισι, οὔο νΙστηκύιᾳ νε]σεῖ(ς 
εοπίησες απαἀτασῖπτα δε «ρὶγ μέσον ἆμαρ ἐλδεν. πο εοηΗ ΡΕ ΡγΗΗής 
. ο ο. -- ὠκύτατου γάμου. ἔσα- {ασα πεί ἆῑρς γε» 
5 Π]14ς αἆ τπεῖαπα «ο οςσα- τς ο Δ ” ς 5 
τ. : 2 4εε. ο σεαα 

τής, δε Ρτοεῖς εππίαςσεττας ο). 39 κακός σάρ. ” ί ά τε 
σησα ῥτοροϊαέε, ὃε νηϊοα- ον σέρασν αυτα «ος... ες κας 
απε Ἡετουπῃ οἳἱ γεπείαητ σι ἕἳ ἀέδλος ὀκέλευ- ἆ 141.41 265 εργζαητῖ- 
ντεῖης σεπετί Πετεπε,εοπ-, σε δακεῖται πιδῶγ» «μις Ον 1η εεγζΖΠΗῥ 
εείῖτ νε 4παπη εκ βμαδας στα οῄσοι τις ἡ- δεί 415 ὔήμάέραγε 
σηα]]ει ὅπ Υχσῖεσα, εαπιἆςε- «., 2 οι .ε - 

Ἡσετοτ, απαπη ἃ εατοεῖθας {4272 οσοι γρερι σρη αλ. «ματ «μπε ΒΕΤΟ - 

: αᾱἆ πιεῖἍτα Ρετσπῖβες, δε Ὀνγ. : {αὔιηγΗς ΕβεΕ»ΦΗΗΕΗΠ- 

Ρεάυσπι οε[εσίτατε γα βες. - ' {Με ΕΠΕΥΙ φῄ γεπΙβεΗΣ. : 

Χρωσνεεφαγα Ὁ. Ῥηχα[β5 εοβῃα:α οἱ αινᾶ εῇ απείϐ:.».ὃε λεχέαν κεςεν μελινδέα πέιαχ. - 
Βρς εΕε,σάω φαρθοίαν ἂν ὃ λαβενν ἐβέλουτο. Ὦἱεῖτιι ἦθν λευσοσέφανοε»ος ε{ὲ, ἔνημοε.ἓ- Φελον πες].αΠΗΡ1Ώ.ΡτΟ ἠΦελον,παςῖτὶ «α{ς, πατὺρ ὃ. (οπβ μπι Απταΐρνεβης ῥτοςοχαπι οβεπβοπε » βΠαπι ποπεὸ εἶἷο- . 
εατοι:ίά αις αἆ ἠηϊεαείοποπα Ὀαπαιρρτατετ αµεπῃ δε αἶή 1άεπα {εεεταΏξ. οῖς Οε- 

πομπᾶις Ηἱρροφρπιασα, Ο]γπηρ.τ.Ο 49. ]γββεπες θἱεγοπίοσᾶ τεσονεῖα Έσατο τεῖοττ Ηοιοάος, Αβαπίέταπα ἨΠασι ἀοίρθίας. Οµίά.Μεεᾶσα.ρ-ς Όσαςί Πῆα Ώο- 
1θηῖτα: ὃὲ το-ἆε Αταἰαπία,δς Ἡϊρροπησπε,Παή]ς εκεπιρίαπη Ώσδες. 
ουπύων.ν οσα .πεταρΒοσΙεἩτΏΡ{Ο χαπασκευάζωνήις ΟάγΠ: ἕ. κμκ «υσμενέεοσφὺ- - - ἱσεύρε, Πά(α7ο( λε ῬούἩῤη». Οπατίτασαπξεσῃ εως ροῦτα » εὖτα Ώαπαις απίπαά- αἴπεα τδις Παδαστίε,ποπηίπες ἁμπτακας οξϊο. δε αααἁτασίητα. απο εα, αιία 

εας εαπτλπα πυπαεταξ αυΦ αΐα ΡβΤΙ5ππάτιτος Ἰωεεγβεσέτε ἵνασα ΑπάΥΠΙΟΠΕ 1ΑπΑ -- 
ἃ Νερεαποοοστηρτὰ {υιεταἘ »ὃς ΗγρειπιπεΏτα ΤγπεεοΡερετ ο. εσας πε 
«β πιοῖϊαις Ροβεσυβηρ Αοσγρεί β]ίος αμΐδιις οἱοεᾶτω Επθσαης» Ες οἶως Ἠπεες- 
ας ἔησω,Μοδςς αυο Υ(η5 εξ Ώαπαυς, Ηῆας η πποςα εο]]οσαεῖε γε 
«ας Ρεῖὰς γιάετεπῖ Ρζος1.άπωτα 2οέ2/2ΏΈΠαρς 7 πάρρενωΆαγαν Ῥυγαπερῶγο 

ἓ ς Ξ 2 ἐλευσε 3 σι) έλος πο ῶν ακρταιαἷθς καὶ ο ἀφθαρ.δῖς ἴοευς ο ερη ἔτι ρπά μας, ἐκέλευσι 3 σι ἀέλδως ποᾶη δλααρησισλον 



ῬΥΤΗΤΙΟΕ: ΟΡΕ ΙΧ. 451 
-- ..- - « ὄς ω ὦ ”. 3 ὃ 5 ϱ ος 

να οµ0: Ἠε ἡρώωγιόσοι σοὶν ᾖλδον γαμβρυ(.Π..ἀ.ὀκόλευσε Ὁὶ µενοῦραι ϱ σὐμῷ πεδὸγ αγογΙζεῶς» 
αδγοι Έχαςος ἡρώων τέτω «οΟτευσαύτωγ Έληται Ἡν αἲ Εέλοιτο. 

ὅσοι γαμβεοίσριν ᾖλδον. Ὦ]εῖε σφὺν ἄε ρ]απ ους: {οτταβε 
στχοσί5,ᾳμαπσµαπι ἆε {οἱο Ώαπαο]οσιΗτητ. 

"Ἀπῤάφραση 

δις εισο 1 1.γεαςα]]ε ΔΑ-- 
εσας Εἶτα (ας εοππεπῖεῃ- 

ἔνεεπι πιατίσαπα ἀσάϊτ ὃς αᾱ- 
ἀαηχῖς. Οδὔξίας εετιαπιεα 
Ρτοεῖε ΡτοΡο/πᾶς , ὃς αΠατα 
εχοτηαῖαπα ἵπ ππετα., ΎἩξ 
{1αἆξ ἥπεα ε{ξ εχττετηα, α] - 
τέτατε τετπίπας, εο]ΐοτα- 
πίς,ντ εῆετ ν]τπωης Ιωσοτα 

:Πηῖς , νἰἀε]ῖεει ρταπαῖατα 
γιξοτία Ἰἱαβοτίοίοτεπτία 
Ρᾳτίς. Ίω πιεάᾳς αἄτεπι 
ἔαης Ρτοεῖς», ἄῑχιτ νε αῖ- 
εππαυς τε]ἰααῖς αητεςῖς- 

“πεης,ρτίπιης νιτοίρῖς αδτ-- 
"Ἡβιππαπα τείεπα ατησήΐςε, 
εαπῃ ἔατυταπι ςοπΊἩσετη αὉ- 
ἁπεετετ. Ι8ί ταπς Αἰεχῖάα-- 
σηας,ταριάαπα ευτίαπα οτα- 
Ώες Ρριςεεἀεπάο επιεηίας, 
Ῥπεί[ία ποβΏῖς πια πι τηᾶ-- 
πα βτεβεπάϊς,ῥέταιε ασταξ 
εαπε[ήστα Αἴτοταση , ἆῑ- 
᾿ἔχοσαπα Ἱοπιαάστα, απὸά 
χαὶ Ρεεπαξῖς πι ἀεάῖ, 

τα ΄ 

Έπωσὶ: κῶλ. 1δ. 

: ἔπω ο εδίεου Λίβις αρέζών κό» 

ρῷ 
9 3’ 9 

γυμεφίου ανα ρα.ποτι 2 αμ” 

μᾷ ᾖ ἀυπαξ σᾶσν κοσκή-- 
/ ” 3 

σαισστέλος ἔμερλυ ἄκρογ. 

εἶπε ο ὧν ῥέοσοις, ἀπάγε- 
«τομ ὃς αὖ σπρῶτος Ῥορὼν 
ἁμοί οἳ «αύσειε πέπλο. 

εδ Αλάάίδαμως, ἐπεὶ 
Φύγε λαρφηεον ὁρᾶ κο 
παρθένου κεδγα) χεεὶ -χεὶρὸς 

ε... 

ἐλλν, 
ἄγω ἱσπευτω ομάδων εἩ ὅμι- 

λογ. 

πολλά µ-κεῖο δἰκου 
“Φφύλλ᾽ ἐπε', }ὶ εεφάέοις. 
«σολλα 3 «είδε σβερὰ δεξατο 

Σίχας. 

λαδίεα ταζῖοηπς 1493 

εἐτάφεασς. 

σι Η ΖΕΙ ἁᾳύας Τ{- 
425 οορµίαης β]1 [ῥοη- 
πε ΥΙΥΜΠΗ.1Ρ/2ΤΗ 11 
46η εὐπι εκογηββος 
εωήίσεα1Σ αἱ {1εάη, 
Σε77Η1ΠΗ5 ΥΕ εβε; εκ-- 
Σ7ΕΡΗΡ 46 ἀῑΧΙ4 11 118-- 
«ε νε αδάμεργεξ εαν 
«ή ηύµε ΡΥΗΜΙΡΡ70- 
Φε απέηε ερ αγ 1ἰ- 
ς1ΠΕΣ.Ιζ1 4 εκ άήβήηςς 
“ροδδπμαᾳ εφα/Σ Ταρ]- 
4πηη ο/η γγσιῷ 
Ποὐ1ὲς π {ΗΕ 

-Φτεβεπάἔσιάμκὴ; εγώε- 
[γη Ἀσπιαάη Ρεν 
261μεη. Μη ζέα 1 1 
τρῇ εἰπῶμ]ασὶ [97 [ὸ-. 

δ1ᾳ » «ὔ' στοάς ΟΜΗ/Γάς εγἰάπρ ησεα αἷά; αετερὶς ϱή- 
ἄἛθγ]ᾳ. 

Ῥτεϊεωβαπι ἀπσϊτ. ΑΕ στο {ρεέχαϊοτες ὃς {οεῦ νιξκοτετη ἀρρ]αυία εχεῖρίεπτςς ἐπ ἶτα΄ Εοΐία ὃς 
εοτόπας ἵπ 1ρίαπι Ρεοΐςσεσυητ: ας πο Βΐ5 ταητήπι «οτοπᾶς Ρτο Ἶας ν]έτοτῖα Εἠτ ἀεσοτατᾶς, 
.ει ες αἶῃς εετιαπεέπί ους, νδί [ας Εοτήταἀϊπίς ὃς Ἰπάπθτία΄ {ροςἰπίτα εἀῑάϊτ,αἶῖας ετατη εἲ 
ἀάεβτις. : 

ἔτω ο) ἐδίθυ. Ἰναστᾶτο εχεπηρ]ο ξαόχηπι Απέσί Πιδῆεἷε, ᾳ-ᾱ. ἔτως ὁ Αὐτώος Δί 
Εις αὀμόζων Φυγατεὶ γάμργ»τῷ γικήσωντι ἀνπτία) ἔδωχε.Γ1ργ5 εϐ Απίαυς, Ἱταία τες τν Δι- 
βύεσαν γιωαζχα ἀῑκτε Ῥ ασε εἴις πμαπα, βτορμᾶς. : 

ποτ 2αμμά.Οἱεπά]επιοάαπα εειταπαϊπῄ5.Ο) π1ἆ Πε 2ραμμὸὴ ἀεε]αταῖ ραταρΏτᾶ- 
ᾖ5 Τατίπα, ποτὶ 2αμμᾷ ἀυπα) σᾶσε Τ) οτῖςο {ηπερρτο «ες χχαμμῦ ἀυπέωσῆσε.δε κοσ- 
µυσᾶες Αεο.ρτο κοσμώσω».Ραταρηταβς Τ.ατ.ἆοςος αιίᾷ Βε Π]ς τέλος ἄκρον. 

ασε δ. Ῥτοροπίε εοπάΠἹείοηες εειταΠαπ]ς. ᾖ.ἆ. δεις ο) φερτος πέπλῶν ἂμλ ἆ-ᾱη- 
«μειος αυπίω ἁποιγέδω. : πας. : ο. : ο ος ας «τε τε : Ἐν αγ -. «Ὦλ) Αλεβίδαμο.Ἑπεπτις οεπταπηϊπϊς.Φρόµον φὺγέν Ἱπωρτόρσίὲ ἀῑκτε Ρο ἀθύεν, ΥΕ] ὀμτιλεη φρόμο. Νάπα Έισα ἱππαῖτ Ρετίεηπεητεπι, επιο απεεπα ρετίεαπςρα- τ11 Ἠ 

ο 



4032 ΕΝ ΡΕΑ ΕΤ 
εωσιθίς εεἰειίεατεπα επστεηεῖς εχρπαίε.ἄλο. Ώοσ,ρτο ἡλω, γε δε ἑσπονταῖρτο ἵα- 

σπόρ.Οτ Α Απ Νοπιαὰες Πητ ἀῑσᾷ Ώαδεε ραταρµταβ». 
πολλά μῳ. Απτέ μν εἴῖ «οπ/ τηεπάτιπι ὁπὶ, ημοὰ εβὲ ἵπ {εαιεπεῖ «οἱο. δε σίκεν- - 

πιος]. απριη.ρτο ἔδικον ἃ δίκω,ᾳαοά ἰαπα οσευσεῖε Ογπιρ.Οάπο.Οαξετὺπι Εὶς εβ. .. 
αρρίαυ(ας «οπστατηαηΏ πα {ρεάχαεοτιπι. 

πολλὰ ὃ.Ηαε ἁοεέηΏτ ΠΟΠ ρτίπιαίη Ώαης ες Αἱεχίάαπη νὶξτοσῖατα.τ {δά επι 
σπη]τας αἶνας οὈεπι{ε Ρείοτες. σοερὰὶ νίχας ΡετῖρΏταβΗοὸ γ/ᾶογιας νεὶ εογοπάς - 
γοςατ.Εοτεὸ ποῃ ἱπςοιηπιοάὸ περα γίχὰς νοςαδῖς επεὐπαῖςα ςατπλῖμα αιο-.- 

πήπι Ῥεπεβείο ἔππια γέχοιῖς νοίατ. γἱάε ἀέδλωγ σΏερὰ ἵπ ἄπε-τα, Οἴσπαρ.. 
τν Οάα.. 

: -- ος αάκα- οκ αώκα ο οκ κος ο ολο 9 κο Εντ. ον πο λος ο θεα ο ο ο ο ο... 
ΙΠΠΟΚΔΕΑ ΘΕΣΣΑΔΟΩ.: «ἨΠΠΡΟΟΕΕΑΔΕ ΤΗΕςΞΑΤΟ» - 

Φαυλδρόμως ἁιαυἩ «μσ{οτῖ. . 

Έτδλοσ τ. - : ο Ὁ Εασ. 

ΑΕΟΝΥΜΕΝ ΤΝ ΜΜ. 

τε 4μάάεν Εήῥοε]εας Τβε[αίω ὁ υἰδίογής ΡΡΙΟΓΜΗΗ:: 
σσ ΟΙγηβίογμηε, ὁ υλέίογῆς Ῥβγέοία ρανγή., ἆῥγαγαίο Ὁξ- 

ἑογία , 4θ ἀηεν ῥγαείρηε. Ἰβοχάεε , ες 2οϱ11µ. Ροέτα- -- 

Ῥγα[έέεσο Ε7ΡΜΡΣ εοπαρεσἠε , υὲ [42 πει {ηημ υἰάεσμή. - 
Λ4ογε αμ1εε [ο Ρήπάαγης αγγερεύ οεεα//ομέῤη» η ἀἰστε[ο- - 
ες. ἆῤασσεμτ... Ξ 

περάφαασι νι : Εροφὰ αν κώλο ϱ, 9 : ασπάφεοισις. ῃ 

Οεπιαάσιοά μα Ῥερτα .Ολβία Λακεδεεµον, τωήὸκς Ἱαεεήα2ηοη» -- 

ες ὃ Ι2οεάςπιοῦ; ᾗς οτίατα άκρα Θεωαλία. σασρὸς  - ὀεατα ΤβεβΑΙ:Α204- 

τη ξοεμσ ε5 ος οὰ οἳ ἀιιφοτέραις εξ ἔγοε. 21710 ΕΙ γε οὐ- --- 

παν ας τν. ο αβδομώχκ τλόος Ἠραλλέηε βασ-- «116; σενα» Ἠεγωμη 

ἂν ωμε απ τεσαμτω τες. Λένε, τεμ Ρσπασοχ. 
Απο αδο ᾱ 5 ο 



Ρρυταιο ου Ἑσ. 93 
κατι οῬεπεης , εχίνπο τί χοµπέω παρὰ καιρό: - εκ νηο ρα1γε. ομιά 
εοάξῳ ραιτεηπήσᾶ Ηει- Ἅῥὄλχά µε Πυδώ τε, καὶ το σἰογίο {ΣΕΗΡεΙΗιὸΣ 
ει μοι ο ρος δεά ππο Ῥγ{βο ὦν Ρε- σπῖς Πετοξ,τοῬίς απιραθας ὦ εκδως Φ : 7 
Ώιπεοτίσαάϊ, σεά ααίἁ, ν- Ἀλένα τε ποώδες» ἔππο-- {ΗΑΗΠΗ» «6 Αἶεμα Ρο- 
εΠπίαυε σεηᾶς εχτοίἶεης, Κλέοα βεγε ἩήρροιίεΙηι Πος- 
ἀπεεπορείαπὲ εἱοτιος»ἶπιὸ ΄Φέλοντες αγαγῶν ἀπικωμή- ταΏτας (Όηάγε» γοίεη- 

ο ο τος τον πια «βτα Πέρες 
- : : απ ἀ)δρῶ Χλυτα) ἔπο. γοεετη ζσμήσεγ εί γ]- εἶἷο:βαπἱάεπι ραιτῖς Ίωης 1 β 

εἴνες τοζαπάαε, ὃς νῖταπι- ΖΟΥΜ” ΡΕΥ ερογεβίεν ῥΥ/ΗΜΟ». 
1 Πεβαίαπι Ιαυάατε νο]ο:αἆ αποά πι Ἡοτελητατ ἔτῬγι]μο εετταπιῖτῖς ἶοειις.οε[ετῖς,δς. 
Ῥεμππαυπα τ Πεβα]ία. ορρ]ἆαπι γ]ἐεοτῖς ραιτῖα͵ ὃς Τ πεβα]ι Α]εια άῑεί, εββαρίταητες ντ. - 
επεοπα{ιςο Ώσσαπο,ααἲ 1η ἐπε]γας γῖτοσατη «Ἡοτεῖς γοςς «πατάς, Η{ρροςἱεατη ἁεςοτετα»- - 

Γσποκλέα. Ἠρροε]εας ΤΒεβα]ης Ες, ΡΗτίεῖα. ειἠα(ἆαπι βἩης, ρατσῖα Ῥεϊίη-- 
Ώςεπβς,αιί ν]άετητ ποπιχεπ αὮ εαπεβτί Θ]οσ1α {οτήτης,Ώε ΓΠεΠαΠα,δεῃος εἴας - 
ορρίἀο ν]ὰε 6εοσταρῄο». 

Φιαυλοδεόµῳ. Δίαυλος εέμο, Παάή σεπαϊπῖ {ευ τεβεχὶ εωτίος, Εβ επἶπι Φίάνλος 
εκ Ὑιετμηῖο, ἆμοσαπα {αάϊοσαπι απαὈη]ατ]οπίς εἰτοιήεῖο - αὐοά ς θµ]άας, ὁ ὢτ--- - 
τὸν ἔλωγ } Φεύµον ὁ) τῇ περεία»το φληρῶσας πὸ εώθθον καὶ ὁσυρέφο,, Ὦ) ετίπατιτ αὮ ἀρλὸς, 
οιιοά αΠαμαπάο Πσηϊβσατ πα το «λατεταρβον εἰς ὀυδύτητος οεμαν ὥασερ το σέσ)ον.Βτε- 
πΐσες ὀαυλος Ε{ὶ τόπος εοάΦλον:Ώιε δςύθλον, γγἱ μη ἀπρίοκ,αποά ἀεεστεδαπς - 
δὲ τεςυστεραης εὐτίοτες ος ππούο»νε ααµπ αἁ ππεταπα Ρετισπίβσης, Βεέχεπτες 
εὀτεευστετεης γπάε ευτίητα Ιπίεταατ.Ηὶς ἁῑαι]οάκοπ]ς- Ηιρροείεας γἰεῖε 22. 
Ῥγιβίαάε:δε ἵω Οἰγπιρής 72.ας Ιπὰς 73.ν: 5ε]ο].αΏΠοΐας. το. 

Ολβία -Αακβοάκων. Ἑκοτάϊυπι ἆιιςῖτ ὰ αιιὰε ΡατΠα:συαπα,νετοζλὲ ταὶΒή νῖάε- - 
εως οδίετµατε Ατετίις,εοπιπηεηόας ὰ ραξῖ, ὃς πιαῖοταα οεἱσίπο. Ῥατ εξ αι --- 
1βεεάσπιοπα. Τβεβα]ία: εοπξετς, ὃς αἱεεταπο ὀλβίαν., αἱεοταπα άκρων Ώππομρας -- 
ους {ασε {/ποπηγταα.Μαϊογιπι οεῖρο απαπα γῖτασιε 1ἆ εοπηποπε παδεε, αμδα --- 
ϱϐ Ἠειας]άϊς οσεηπχάπεῖε» 1η απο Ιεἰόάσπο- Πιης Ρατες. Ροττὸ εξ 1Π [ή 4ρο- 
Άτορ]ε: παπα {ετπιοπεῖη «οπηετεῖε αἆ ,αεεάαπιόηοπη ἃε Τβεβαβακα: ὃτ εἰ]ι-- 
Ρεῖσα εβ οτατίο » αμα Πε τεβαά ροῖεβ;, ὦ Λακεβόμον ὀλβία ὃ-. καὶ σὺ Θεαλία 

ἁσο ὃ, Έτος ε[ξιόν ἀμφοπεεαις }ὸ βασιλέυει Αβόος ἐέ εν ἃ τε εκ κααλ ςς ολ ἁ . ασλέ 205 {ὔ έγο έ εν 
σαὲ µάχας ἀείσου. Ἐῑ νε]αεῖ ταεο Βεαεϊτιάϊτηϊς ἃτ ος ρωσ, 
πάς εππα Ταεβαἵνα.. Ναπι εὖτη γεεμέαιις Ρεϊπεῖρες εἩεπε Ἐτεισεμάςς δε Όεαεῖ 
Ἆπε απά σεπετο/ο» Βαδεπε, απα]ες ετσης 181 
Ώας {επτεπτία νίάεευτ εΠς εἶᾗί Ρας Ρταροα 
{π εκροβᾶοπε {αρρ]ειίπαυς. ο 

: αβιυμάρου. Ἠοεςεῖ, Ἀργαρπάτου. Τά οηεεπα αῤισάμαχοσο ο ορ μάγος ο {ει κο) 

σαὲ μμάχως αβίρος.- Ηετειμ]5 ερΊεπεεοα τπςτῖ τσ ῖγηα » Παυϊάεπι Πε ορείπαας δς 
ξοτε πας Ὀε]ίατος, ΠΗεαἷτε ποπ τα, [1οοτοι]ε ορρτεβος, δε Ες πιοιταΙή 5ε-- 
Ἀετί Ρ]ασίπαυπα ρτοξής. 

ού κοωπέω. Ἐλ ὑσέφοεα , απὰ ἀείεπάϊε]ος εκοτάΊη αἀπεται οὐίεξοπςπη. 
: αα]- 31. 

2 

ο1άεο τεόχὸ γιτασιε Ῥεατα ἁιςῖεατ. τα 
Ποπ ὧμδς 3 ἶοςο σἩ 1 ΥΠααρατῖραουεῖ 



4 ΡΙΝΟ ΑΒ] 
εἷας απ ἆα2τεγε ρου ἴεε ειί Ῥοπο αὖ Πὶς τοσἰοβίδιις ἀπσανος οχοτά(ηπι:εἶθε 
εαἴπι πωεηΏσίο {ητεπαρείμα νἰάετοχι. 

ὖλλά µε.. ΑγἈυπόφοςς » αμα τείροπἆετ οὐ]εδίοπί αὔαπι ΕΡ1 {ας]ε, ὃς οὔοπάῖε 
{Εποι Εἱοσίασί παρα κεωρογ:α ία γὶτί ΓΠΕβΟΗ νιᾶχοσία αρυιά ΈΏγιβοπεπα Ραττο {- 
Ῥΐπηῃς ἱααάσπάα εβ:νπὰε Ητ γεαρροβεὸ πιεππεσίε οπ{ριηίς σεηςίς 11ης, Ῥος-- 
τὸ «αωία Ρτοροπιπεης ες εποοπαῖπι πος {πήεεροσίε{ππαρες ὰ ἱοςο » ἃτ Ρετίο- 
π]θ,οασα {της Ῥγιμο νδί Ηίρροε]εας ἁϊαι]ο γίεῖε» ὃς Ῥείππααπα Τρεβα ΙΙ ορ- 
Ριάμπῃ εἶας ρατπίαήτεπα Α]επαάα ὰ αιῖους οπιαίθυς αἆ Ἆος Ἱππρε[]ίεητ. 

Πελιώον. Ορρίάαπα Τμεβαία,γιόχοσῖς Ραισίαιες εμίΗ5 ποπαῖπε πιοᾶς-εείαῦν 
1π 60Π1ο ἁῑέχας ε(ξ,οπιπίαπα εἶας Γπ[ι]α» αἴειβιπαμς.ε{αΡο δα. : 

ἀπύει. Ἠος νετριπιΊαπι οσομσεῖς Ογπαρ.1.α πάσα ἀῑκίε ἄπυεν βαρύκτυπογ, δες. 
{ωπίεας Βὶς Ρο ὑμωντδε Εαιάϊευπα Παδες Ροίε{ε τὸ παρβκελένοαι: Πε Ρ]επα 
επε {επεεπΒα,ῃος πιοᾶο ΙΠεε]]εξχα,παρακελένογται ὑμωεῖν Ισπομλέα.ΙΙά Ροεἠς |ο- 
σεπᾶππα ε{ῖ ἀπύει.γι εοπῖ]οετε εξ εχ 9ςΠο]. εχροπεπτε΄Ἄος: 2 βεᾷ » καὶ Ωέρόχνα- 

λε/Τᾶο ο 

Ἀλένα τε σαϊλε. Νοηπη]ἡ Ιεσαπε Αλενάδω παῖδες {οά πια[ἐ-πεφιε επῖπα τὰ 
ῥασίευς πιείταπα» ὃς οὈ{εικίοτςβος Ίοους ἀεβείεητε εοπίηπάξίοπε.Αλευάδω 8ιγ- 
ἔοπι ὃς Αλένα σούθες {πης ΤΕεβα μα) Αἰοιια τεσς ἀῑξά » νε ϱ οτἴπτβ] ὰ 5Η ψρίο 
ΦΗγρμΙάα.Υεἱ Πῖς Α{ειιχ ΗΙΠ αως αἱισαῖ Ηαρροε]ες απ ς],α ιά Ρος ἁ Ροξεα εἴ- 
Προιτατίπτ. ς ο. 

ἐπικωμίαν ὅπα. Ιπεοιρτείατηις γοερηα ζμάσεο]η» τει {ῶάσΣ7ΙΓΕΣ ρὲτ εἶσ- 
γεα/ος ΒΤΊΗηΟΣ. δίς «αἴππεη Ώος {παπα αρρε]]αξ Ῥιπάατας,ααδά ἵπ αμάσπι ν]έξο- 

τὶς γοξε ερηοτεεισ,ἆμπα εποτες αΦΊΕΑΓΕΠΕΗΣ. Ἀρικῶς Πρηϊᾶςαε νθεεῖη μα ἑαμάες 
101185 411. ἀπικώμιος Ροξε.δε Ῥιπάατ.νοςαὈυ]απα,ρ{ο απο ὃς ἔγκώμιος δε «Οπα- 
πημαίεες -ἔγκωμιασικὸς. Πας {εητεβεία,αἀἁῑτο μεσο ά ἀεβεῖε » 1τα ἀεεἰαταπάα ε. 
Βέλοντές µε τέω Ἐδοέον , ἐγκωμιασικίι) Ὁ χερεοῦ φωνίὼ ἀγει τπτ ἀντό. Απτοζμαα 
απτοπα ν]εετῖης ῥτορτεάἴατ,ποη εεἰαθο Ιεζχοτετη, Γ.εοπίεετασα Ἠιήμς ροξτα 1π- 
εευρτετεπα, ὃς επ εο ΟΜαροεϊμτη ἵη 7. Οἀει Μο. τ. Οατι. Ἡοταή] Βος 
1Π εχοτάϊιο Ιοσήπι ἆατε Πριτα συγριωρήσε Πευτί αρμὰ Ἐϊαεςμπα ἨγΕάς, -- 

1αμάαὔμης ή αγαπη Κῥοήον σης ΜΙΣΥΙΕπεη,δο. : 
Ίναπι νε Η]ε πος ἄῑσετε γο]μήε. 1,αμάξε {ή ασε σ{[ με γεσίοπεΊη:εςο Ἱαμάμζο Τ1- 

ῥΗγεἰπαπα. ἄς δε Ῥϊπάατιπα ἁῑοεξεητετα ἔαεῖππτ. Οε[εύγεησ αἰῆ Σαρεάκπιοπ 6" 
ΤβεβαΙια [αΗ1ΩΙΕΑΣΕΖ » οὗ ΄᾿Ἠεταμά ῥγλεαγάη; Ρο[βεΤΙΣΗΤΕΊΙ : ἐσο πάν 4” 

Ρο με ὦ' Αεμσάβγηπι » ῬεΙΗΠά ΡΥΟΡΣΕΥ Ἡϊβροαίεβη γΙόξογεηη Ιᾳηήαῦο.Ἐσθ 

{απὸ οὐ/ετιαείοπεπι Ατεςί] αἱ]αταπα Ἠμίς Ιοησὸ Ρταξετο,πιεµάίαιε ες «ὰ {ο- 

παῖ Τίσα Ραταρμταβ». Νο οὐ{εοταπιεῃ αποπηίης ]εέχοι είσαι αᾶπι «ΟΠ2- 

πιοάίοσεαι «οοπαρεσεῖ. ᾿ 

παρφρασο. αρηςρ. Κῶλ.-ε. εάφρασις. 

παπι εοσταπηοα Ρπλία- ο ὀεύΐσαι ο ἀθλων. σμβρε επί γή” 

εσπι ασατε[ζας τα Ἠσεπὸ ερατῷ σ) Αμθικτιόγων ὁ Παρ- 114, οσα Ἀπε- 



ΡΥἙατοακ οΡΕ Χ΄ -- ας 
Ρεπείεπι ξεεῖς, ὃς {ρεεῖ- γάσσος ἀνλ µυλὸς 2/137οἨΡΗ. Ῥαγμαβης 
Ἠγες «ζῑάΙξ : εὔπιαπο ἵπ εᾖαυλος Ερµα) ὕπατον σγωἰζωγ αλ εἲ ΙΕ ΗΜΕΤος ἆεμ]] 
Ῥατααῆϊ τερεβυ απ! εῇ ΡΥ- Ξ ο. 
εδο, ἵπ παπιετοίο ΑπιρΗι- στες ο τεμ ς τς 
«ἄγοπαπι ἆς τιτοτῖα πάτ- «ΑΤΡλλΟΥ (2 λυκὸ ο αὐ- κ κα . ο “Αροίίο 
ελαΏππι «ατα, ἵΏτετ Ἱππς- Βρά- (ωιβάμε βογηπ]όΣ εχῖ- 

ος ρταααβιπααπι ἀῑααϊ στων τέλος, αῤχά-τε , ἕω- 15 ΡΥΗΛΡΜΊΜΦΡ Ώεο 
-------- τας αρ μο- 1ρείΙεπσο εγε[εΙ2) βίε 
κα : ο ας γος ὀργωώτος αὔξεται ) εεγχὲ {140 εὐπ//ο ᾗος 
οήσᾳαῖά Εαἰτεσπι πἆ Βπέ ὃ ῥλό πευ τεῖο μύθο }εας : /ά οησερίσα 
Ρετάπεπης Βοτηῖηες 1άΏεο αἳ- ἀπάο]ες επ [είς 1η- ΄ 

.α - Α - .. πα το τ᾽ ἔωεκξει τὸ Ὁ συγλνὲς ἔμβέ- βετε γεβισήν ρᾳ- 
τκσρςς ΞἝ Ε ον ος - 3 2287- 

Ῥτο[ρετὲ σεβιτ απὸἀ Ώππς ες ὦ ο 
111 εετταπαιηῖς εχππιτηο 5 επ πασβος- 
εοπῄ[ο ρτα/Πταϊπες Ο πὸδἆ αατεπι οεπταπίπατα Ππά1ο.τεπετᾶς, δε ὰ Ώβεήτα ἵπβτυτη Ἡλ- 
Ῥες,δςΆΡραττε αεεερ]τ,οπίας γε[Πσς ΙπββΙτ. . 

2εύετα. Ἐαεῖο ρτοροβτίσαίς», ππήτιπτ Ιαιιάρπάυτα εῃε Ηἱρρος[εαπι, αιῖς - 
Βεεπιὲ {ε σεβτε ἵη Ῥγτβ]ς. 2εύετα,Ώος: ε{Εμεταλαμβαίε:. Πυήα[πιοςϊ νεος] νίτπα ὃν . . ΄ 3 ο» 35 ΄ . Ὁάε ο. {αρεσίοτε ἆοσμήπημς, [η Ώαες γετβα,εύεται ἀλχῆς αἀπειεόντον , Πτορῃ. 2. νεῖ- 
τας Ρτα{επεῖ λένεται νε] απῖα τεεεῃς 1π εετταπηεῃ ἀε[εεΏάετας, νε] γε «οΏΕῖΏΙ σα 
εἰμς εειτασήπασα Πιάππτάσα μας. ΑΠοοιή α ἃρατητ ας Ίαπι Ῥαστα γ]έχοσί5. επί - 
εΏα[ῖασε τεπαροτίςρτα/{εηείς Ρρτο Αοσηζο, Εγεύσωτο. 

ρατῷτ'.Οδίετια εΙΠΡβΗ ρταροβτῖομἰς ὁ,Ἑς Ῥατπα[πυπι τεσς πα Ππτηε ρτο-- 
Ῥγίμοπε : γμάε {ς τα νετρα τεθἁο.,ὦν σαυοθῳ-Ἡ Αμθικτυόων-ἡ-Τυδ) ἆωλ σᾱ-- 
5ου τῶγ- Φάνλος ρόριω» σποήδων αὐγλῥρευσε. Απιρηϊόζγοηυπι εσξτήπι ἁτςῖε οραῦδ, οὗ Π]Ι-- 
ππςτοΏµα «ΟΠΠΕΠΕΙΠΙ. Οοπβαδαε επίπιςοπβ [τη 1Π]υᾶ Απιρηϊζζγοπίσυπα ες 
{ερτεπι (τα ςῖα ντΟῖῬις,νε εεέετε δτΓαῦο ].ο.οαὶ εοπῄΠο σα! Ριᾶετακε, Απαριι- 
«ἴγοπες γοεββαπεας.. κ. 

ΦαυλροΦερμο (αεπὶς.Τ)ότ.ρτο φαυλοδεόμων.Οήις τεάχυπα ΠΗρυϊατεπα θε]οῖς 

Ἡ 

ξεῖτ ᾠαυλοδεέρωςοινα {οτπααεῖο ν]άεειτ πο ερείπια : {εά «Ἰαυλοδεύμος, Πευτὶ -- 
αι 1ἆ 6επιις»όρλιχοδ ἐόμοε,εασλοςδδεόμοςν ὁπλιποελεόμος, ὃσς, σ 

Ἀπολλον. ΑΡΟίΕοΡΗε αἆ Αροΐμπεαι, ἵΏ ους γιδοτία ςαπίαπν εβιείέηεσα--- ο ος τες ζαςῖτ Έλευπα 118, εμῖ {ατα εταητ,δζ εητα τας εεπταπηπα. Ὑθίαιε πὲ ροξια Ἑ-- τΏρ1ςὲ ρµης Ώεηπιαἥφασπι τετ ρταε]ατὲ Εείκασυτα εαι{ατη Εαςῖε, ὁ ἄ.Νεπῃ- - Ρ9 Ηιροοείκας. 
Νο . ΄ . . Β τοῦ συγγν. Λάϊπιαπς «αμ/α νἱέτοτίαρπεπιρς νίττις εοπρεπΙτα,Ώασίιτα {οτεϊτι--- 

Ἂρα 9 2 λες λος 9 το 5, ων ια ΒΕς. ἐο. α-ᾱ. 50 ἄρτο γένος ἔμφυτου, ἀπβίωα, σπεππίηκε τοῖς ἔχνεσ αἩ Ολυμππογίκου πα τεὂς ἄκπν. 
Τοπςὲ ἀῑχίτ ἐμβέβακε ρτο ἐμβεβικυ.ρτατ.ρετξαξξ γετΏὶ ἐμβαφω, αποά τταπβτί- Χ ἔ- - 3 το 5 ΄ - α ο σ Ἡὸ Πηηῖε Ῥτο ἐμβιβάζω, {ει ἔμβαφερ; ποιῷ. : 

παρόφεσσις, ἔφῳδ. κὠλ. η.--- το μετάφρασίες 

Ἐεοπίτα Ῥ Ἠτῖς]ᾳς εἴᾳς. Ρ3ἴε: -- Θλημσιοήκς : ορίρηες 8 2) -: 



εεσταπιίπα οοἰαῖε , Οἶγι- 
ῥίασα ἵπ απῖδας υ{εῖε δΐς 

ατπιαῖο επτία, απεπι 1η βα- 

ἆϊο εχεσῖε ἵπ σταπϊ αππιΔ- 

τπτα επττεας,απα[ῖ 1η δεῖ]ο 
πταπεατ. Ίτεαι Ῥγτλίαςα, 
απα αρπἆ Ῥγιλοπεαι (40 
(πποητε Ῥατηδβο Άταπι νδῖ- - 
Ρτοξαπάα {σης ῥτατα,εεἰο- 
Ῥχαπτατ, τη απ θης εὐσία γ- 
ἅχοτ επαΒτ. Ο πεπιαάπιοάἅ 
απτσπι απΏτεΏας τετήτη {ας- 
εεβα Εί Ῥ]ποίας δες Ἠιρ- 

ΡΙΝΏΟΌΑΤΈ Ι 
σος , ἃ 

ὃς ὁν πολεμαδὸκοι αρεος -ᾱ- 
"σολος, 

Θλλυ ὶ βαδυλείµωγα 
νε γχσ]σοε 
εἴγων πο ΚΙρρας 

σπέσεαν κρατησίποδα, δει- 

χίαγ. 
5] ο ο ας 
ἔασοιτο οῖα κὠ ὕσεραι- 

σγ 
3 ς ΄ 3 ΄ 

ϱ ἄμεραις ἄγαγορα 

πλᾶπον αὐθεν σρίᾳ. 

εκναριεησίζη, δείτε 
24755 αγ/Η6Φ. ΟεΤέα- 
4µ6π εσ2 όγηρε Οὔγ- 
Ὕψα Ῥγοίωμάρ ῥαδεησε 
ῥζαζα ε[εοῖτ ΡΡΥΙΩἄπε 
γ16ΣογΕΠΗ Ρεά η εηγ/. 
Φε ΜΑΣΗΥ (0ης ' Ρο- 

βεγιθνέζη» 1η ἀἰρδης, π- 
«θὸ νΣ {ρε [ρεγήβαε 
ἀἴπιζις Πογεμηγ. 

«φος]εας Εοττυπα Ευεταηῖ : ΥΙΠΠΩ δε ἵω Ῥοβεσίτη {ατη ρτοίρετα {οττε Επαητητ απηδο. τε 
«-σαθ {αρετοοῬ Ποπίπες τεάἀετε {οἶςης, ἀῑαϊτής ΒοτεπΏδας ροσητατ. : 

Ολυμπονάᾳ.οξ.ρτο Ολυμποήκου.(οβατες ςυπα Παρεηοτῖρης, Μίμης ο πεσπν 
-Ῥατειπας γίτευτες ἵη [αμάεπι ΗΗ/ ρτοέετε. Ῥαττῖς αυέεπα τεσεηίετ ἆμας νὶδεοτίας 
«Ὀλψπαρίσας, νπαπι Ῥγείσαπι. Β15 Υὰοῖε {α Οἶγπιρήν ὁσλήηοίευ ὀσφλιτοδεομος» 
“Άτπια γοςᾶτ σολεμαδχα: Ωμοπίατη «επἴατοτες Η81 ααιὲ {ετίὸ ἴπ ατπαῖ «µστε- 
«δαπειας ῇ βΗβετ ΕΙ ρισπαπάυπη. Ῥοστὸ σελεα-δκος,Ἅος οξξ, ὁ πόλεμου Φελόμᾶνος» 
2ε[ζήτη εκερτεςεκροπήτυτ. Τη εοπιροΠτο χ 1π., πιηξοειτοντ 1 πιμ]εῖς ὁ έλο- 
ορια, ἀεπαατς.Ροιτὸ πολεκαθόχος εἢὶ Τ) οτ:ΡίΟ πολεωηόόκος, αποά ἵπ Ἐρίστ. Ιεσίευτ. 
Έτ ος τεαυῖτῖε πιεετµπη,Παπχ ρα ετίε Ίοπσιπονε ἄερεε. 

(Άλλα. Ἠος ες, ὦ τῷ Πυσικῷ ὃὶ αγῶγι πεδωκεία ὧν. 
-«εταπα,Ῥατηοίαπα Ίπτε]ής 

« 
Εάτήσεν ο Φευύα:. ΟτἩς ρε- 

εν. ασ Πτα Ώγτ[ο,ίοεις εετταπαϊπ]5, ρτο απο Οἷσ-- 
τΏαπι ἶασι Ἱεερίας οΠυπιρῇς οὗ ρτοσἰπαἰταῖς πι. κρατήσίσοι, εἷξ ὁ τοῖς σοσῦ κθατήσας. 
"Ῥ]τίςίας Ἡϊρροε]σα ρατες. 

ανν ος ο. « -ᾱ : 
ἕασοιτο μοῖρα. Ψοτμσα απο εοπωπιεπάαι Ώεο εἶπα Ῥληεῖς , εαπι Ἡάρροςίεα 

: ξοτεαηᾶς. ᾳ-ἆ,ἐπακολένδοίη 
” ὁ --- 

-Ὁ αγζωορα πλΏτον. 

σαράφραστ». 

Έτ εὖπι ὰ Ὀὓς ποπ-εκῖ- 
σπο Ππππετε ἁοπα-Άπε, 

απδά εετταπάπασα: ν]έξο- 

τας απῖδυς πμ ποᾷ ἅἷας, 

οπή] Παβτίας εἴε 19 Οτα-- 

εἷα {οταν πας γείπαπι δεάΙ- 

᾿πᾶπο δεπεβεῖο 55 εοπτίῃ- 

σατ, νὶ ἵπ αἁμετίος σαΐᾳ5, 

πηπήπς. Τπσσεπίεηῖε απῖ- 

τωήπιαΏς σαὐτασῖε Ώοπ ἵη-- 

εἰάαπε: {εά Όεις ἱποῦεῃ- 

{ο 8εραςατο ετσα 05 2Πΐπιο 

Ξ6ροφὴ. β.κώλ-εο 

ο πεμε Ξ 
πῶν ο ὦν Ἑλλάς τεςνῶν 
λοιχουτες ἔι ολέγίω -οξ-- 

σεν» 

Δι) φβογεροῖς ο. Θεῶν 
ετασθοπίαις ὁππχύ ον Εξεπερος οπικνέταιεν. Έτος 

εἴη 
ο μβ. ον 

ἀπήμων κέαρ. ὀνδοι-- 
.3 αν, «τδ ο 

«σιων Ὁ κάι ὑρωησος έτος 

α)ηρ γίνεται σοφοις, 
«ν πι ) ον . 

ὃν αὖ χεραγρῆ ποδῶν αρετὰ 

ϐ ἀμτοῖς,κοὶ 3} μᾷ) ταῦτα χύγογρ ἐυτυχία. ὧσε αὖξειν ἀωτοῖς 

ο βετά ἔφραστς, 

“Ὁώμηαηρ ΥΕΥΗ πα - 
όμ σγρεία {1ης 16 
κ {02715 {πε 01 
εκΙση 41 ἁρηάΣΙ0ΠεΠ2» 
«203 μοι 1ΗΙΕΗς 
24 1111114105 11117710 Ώέ5. 
θες Πχ ετδα εο5εοτ- 
ας αἴίεπο ἃ Πουρμήο. 
ΕΟΥΕΗΖΑΣΗ5 «47ΕΠΙ εξ 

3β1φ1γό 2 ἠοᾶδ α[ε- 
άεπωρες 



ὃν ἙἩαισ κους ᾱ. 47 

: Ἐεπρετπαπεας. Ῥοστὸ {- κράτησε τὰ µέρος εξδλων- ο ο. 

Ἡκ εἲε,διάἰσα” απ] λἀοθης ελ 247 ρεάμηη γεμηίσασε 

Ἐν αμάσμωσας τα] ]ας λμρτεῤ δύο, ον ρν ετωα 
«αισαα ταππαπι,νεῖεατ- --. αερα, ακάρεα ΡλεοριόἹ τούρεε. 

{α απ ρεάυπν Βτεπαῖταις ρετασιεας υξεοσίααι αἀερεα»,εὗπι βπάλεία τηπα σοῦοτο πηαχίσια 

ρτάπαῖα οδείππετίς: 

σῶῦ αν ἙλλάΦ. Νοε τε[αμιία,α πο ρεεῖεὰ Ώεο εοπ[ίαπτεπι νεπαία ας, ΕΗὴρ 

Ροε]εα βΙΠ, ὃς Ῥηεϊσίος ραττῖς {α[ϊείεαεεπι. σὲ ὃν Ελλ) τορσν» ἴπεεβήρο εεστᾶ- 

τηῖπα 1][ο 1ῇ (οταεῖα οε]εὈεστίτπα, ααέΌιις πΙΒ!] εἶατίας ὦ πια {πομπάῖης εταξ. 

πορπιῶν ἔόσν ΕπτεΗίσο νιέεοσίασα ἂ Ῥεο εοποεβῖαπι. ΦἼργορας -Ἡ, Θ5ῶ) µετασροσίας 

ἀπτε[ῆσο παµτατίοπες αυ ΒιιΏξ φἈογοωήτων Θεῶν, πος εἲξ, μρογτωγ» δε οῦ ΑΠιαπᾶ 

οβεπῄοπεπι Πιοςεπίοπείρα».Τάσπε Πε {6 μαΡετε εοἶῆσο ες {εᾳπεησίριις, Θεὸς ὔρ 

ἀπόμων κέαρ.Εἶος απτεπι βΡ1 νηῖε ροξξα» μὴ ἐναντίως παεβτέοπαις σκωτύχωσι παρὼ -ᾱ 

«Θεῶν γεμεσωντων ὁ) μβγαιβόγτογ. 9 ἄβλαβης 3) αλόργητος «πι τοῖς αὐτῶν χατορδωµαση εἴη ὃ 

ἛΘσός, : : Ξ - ο ος : 

μεπιτροπίας.Ῥοξύσιιπι 68ὲ µετατεοπίαρσο μετατροπὺ,λος εἩξ, μεπεβολή. κέαρ δε 

εοπ(ταδχὲ κῶρ. νε ἑαριῶρ. γεγ. ας 

Ότο θυφάµων Ἁ. Τ.απάσπι αὔξησε » ἐο απδά Ῥεβεας βε, δὲ ὰ ἀοάεῖ εεἰερταπά ας: 

ο Ῥ]τίσίας ἀιρῆιοί ποπαίπε » Ῥεπαα ααδα 1ρίε γιέχος Βιετίε, ἀεϊπάε ααδά 4- 

Έππα εεῖαπε γἱδτοτία Ροτίεασα υ]άεε» αιοὰ πι]εῖς εοπττὰ επςβῖε. Ίναπα νε 

Ῥ]ατίππμτη Ῥαΐτες γίεο ἀεξαπουπευς απτεσμαπι ὰ Ἠβειῖς απίεσμαπι ρτᾶεἶα- 

αἱ σεβαπα ὤλευνι. Ώλεῖε χεεαν ἡ ποδων αβετᾶ : πα τησ ρες ἀεβυπδείπστα ἃ 

3μ2 : ΏΟΒ ρετ κὰὶ εορµ]αείσαπι » αμια Γευσία Εληεᾶτα νιοµῖε γίᾶετας Ῥηαὶ- 

«εἶαρ, ς Ὅ 
κράτησε, δἱετεξεξ δε μπαϊάτως τεββειήε: παπα ἵεφεγεεης απεὲ χρατήσας ἔλφ. τόλμᾶ, 

πε, Ὑ1άεσης ομπα εοάεπα Ἱεθεπά μα δράσει τεννε {εεμετας παεσηπ. 

5 . α δι 
παρόφεαστς Ἔρτορ. Κῶλ. . μετάφεασις 

5 « ε : ΄ 3) Ν νο . 
Ὅσέασε εὖπι αἆμας σ1π6- 2 ζόων ἐπ νεαρον γγπέρ[σμε ααῤηε 15 

Ἔεεμα μασ Ἱππεπεπα ν]άατίτ χωτ. αἴσαων δν δεν πύ- 
- : : Πεπεσ' μμ γ1άεγΙΣ 

εοτοµας οὗ Ργεἱίασατω σ]- ὅ 
«ξεοσῖαπι ἆεσεεητετ «οπί{ε- σος ος ο Φγεβίαε» άε- 
αυυτπαι. Οποάἆ νιταπιφᾶς πο πστε ον ο ναι ας ο. 
εδί εὗω ορπέπεῖτ,δεατις ὁ χΦλΚέΟς ἔέργος ποτ ἀμβατος ες εὔμΙη ΗΠΑ ΠΑΤΕ 
ες Ῥ]πεῖα τ Ιόπααπςε π]ΕΗ ὄὀυποῖς, ς ο τ 1245. 

ἀοεῖε κά ρετεεέΗβμπαπι ὅπως βεότεον ἔδνος Ας ᾖήεράογες Φ1ο/ος- 
ΞοΠαίτατεσι, απλα] εαραεςς τος αλα τας στο σης πος Ίλογγ 1 σενης 
ἔπητ σποστα]ες Ἡοπαάηες. ν- . 2 ο τς 2 ς ετάμοξ 
πππα ἀεβάστατε ροΏᾶς., ντ αραμά Ἐθδεα 462165 » ΡΕ] τν 
Ξοεῖης Ώεοσαπι ας : {εά ΠλόοΥ. γαυσ οἳ ὅτε πεζ ὃς : γ/ζπε αά γ/σήΩ αμῖ- 
Ῥα]]σ απὸ πιοτταἵατα Όεο «ών, σαΣοΏ2 επ. ἵνε- 
Ἠττ, εα]έποφας {οόαπι Ένρρις ο) ς ὑβρβορέων 2ὰ- αμε 4. Άμύηςς 

Μά πασα 



455 
εοπίεεπάετο εοπεεάττης. 
Ῥ]αίία δε γιᾶοτα εἶὗπι 
Ρτορσῖα,, εππα Ηβετοτασι 
{πωτ ξοε[οιτατίς Ὦπποσπα 
τιοάας:εξ Ἠϊς εβ γε]ατιποβτα αἆ Ρεαήτιάϊπεπι παπϊθατῖοπῖς εεσπαίηΏςἶτα 
ατεάϊ ποπ Ἡσεατ:νι πεαπε 1η παπί Οαάςς Ρεξτειηβηῖσατε, ὃς νε] πι αιτες Ρορπίος Ηγρειδοτεος αάῑτε,αποτιπα αἆ εετίαιπεη, ος είςο 

εΏ γία. 

ΡΙΝΡΑΕΡΤΙ 
γα μιας) ο6 όν, 

΄ 
- 

Ά6ΦΗε ρεάες 11εΥ [αείρης: 
πμεηίας αἆ Ἡγρετδοτεα- 

210Η ΕΕΥΕΑΊΠΕΣ αγ ήη 7Η ῬΙάΗΣ. 

γε γἱέετίας ρτο-- 
απτπο γεὶ Ρεάεβτε- 
Ὥπεπεηση αἁποιταδα τις 

3) ζώων. Άίεετα ῥραῖς. οὗ απατη {ας εβ Ρήσίσίας. Εε οετεὸ αἆ γῖεα: βος[ῖς]-- 
εαῖςπα ποΏ Ραταπα Εοἰενίί βΗος Ροποδρα:ετ Μαῦεας, εό(απε πα ν]ιής γ]εεωεῖς. 
{ρεείπιεῃ εάεητες νἱάεαῖ,κμτ᾽ ὦδ. Που εξ κτ' σὺ Φεεσβκο). 
ἴδω.Τ.εβο ἃς ροπἡςα πάπα ἰδων ειπα Ὀομπη]άίοινε βῶς Εδἱ τε[ροπἆεαῃε κράτησε. 

Σλάν, δε ζώων Φε). 

ὁ χαλκεὸς ἀρανὸς. Π9 Ωμί νἰέτοση» {εετοχυπη εετεαπήΏεΙπα: {μπε Εα[ῖσες, νΏητα 
{αρετεβεε νε 1η εοξίαπα α{οεπάετεΏξ, ὃς ἀπεδέωσ εοπ{εαπετεπεήτ. 5εά 14 ππος-- 
τα θας Ώοη «οπεξάΙσΗΓ. χαλκεοε,λος ε[ξ,σερεὺ Ν 5 εραγὸς 7Η οαίγη: ΝΗϊ εκ Ρή- 
Ιοίορβοσηπν{επτεπεία ἑσᾳµατητ, αμῖ βε]]ας ὃς βάετα εκ ἔοπτο {ει «τε εοΏΏΊαία- 
γοίμης: υπάς αὐάατα δοῖεπι αρρε[[αιῖς [27411 εζλάρης. Τ]αά. ε. Ἠοπιετιις 
ρογον ἓς πιλύγαλκον ἀῑςίε εδάςπι- ΠΙΕΙαΡΒΟΓΟ-λαλκεο 
Ρε[ατατ, ἀμβαπο Ροξτιρετ {πεορεῃ Ρτο.αλαβατός. 

ο ὕπνος ρειίρΗτα(Ιςδ,γρογς αρ- 

ὅσαις ὃ.Οοπβ τις νετρατα ἐφάσθεδαι εμπὶ ἆθείπο νε Οἱ.τ. δν απραφτοις ἐφάνατ᾽ 
ὢ) ἔπεσι. Αξ «οπιαι,τεθῖε βεπίήσμπι, ΑΠεροεῖςὸ αμεεπι {ππππιαπι ἑσεΠςίτατεπα ἆς- 
ποτατνν]ετα απαπι ποη.ἀαξιτ ν]εετίοτ Ῥζοστεβιι.Ὕ/ετετίδιις αἆ σας εεαξ εκ- 
τ{επια παιήρατίο. Ιπάε ρτοιετδ1ο ἀῑδαπι, 4 σος {με ντ εκίτετωυτα ὃς τε- 
πποβπππασι ομἰάόαπι Πρπϊβεατεευς, Ἱεασιε Πὶ νετοῖς Ἰωπηῖε Ροξτα ῬΗτί- 
εἶαπι {ηπαπιὲ ἔσαε]ςεπι εἰς, ᾳ. ἆ. ὅσων ὃὶ καλὠν οἱ ἄλθρωποι ἔράπΊεδαι «ωνάμεδε 
σεσων τέλος ἔχει ὁ Φεικία, » γικάσας ἆωτὸς 2 εογ σε Ἰῷὸν γκήσαρσα,τοιγαρραῶ η ἀὔδοι- - 
ιογέρεωτος. : 

γανσ; σα. Ῥερείοσες εΠς αἷιος 
Ὑεἱ νεῖεητ εοιηραταξίοπς 

αππροαθρασ. 5 

"Αάσπος ταπιεπ,[εά ἆπος - 
βπετης, ἀεποπῖς ἆασχ Ὦε” 
έεις, εοτᾶς; Ξάες Ίπστα » 
αππεῃῖτ Ιπεῖγτας αββ κ... 98- 
«αίοπηδας ΑροϊΙαϊ :«Ππιο”- 
Ἅπητες, εήπιαπε Ἡς ε[εερᾶ- 
ἔατης, Ἡσταπι απτεπι {915 
ἑαρίδης αιΐζηαε αεεῖατηἈ-- 
πραοπίδης(ωτασρορετς ἂς--- 

.4µ8 ἵη 
εκροΒίς.Ώε Ηγρειὂοτεις νιάς Οἱ.3. 

-- , 
πως. κωλ. α.: 

Ἀ- σος κ τ 9 - 
«ρ. ο ποτε ΊΠερσεις 

; ; : 
ἑδδιρατο λαλέπος εἑωμωτ᾽ ἔστλ-- 

Ν ν . 

νΣ 
νΝ 32 ς- 2 ρ 

ἆλειτας ονώγ εκαποξας. 

ἐπιτέοσως Θεῷ. 
ς -” - 

ἑέζοσας. ὧν Δαλίας ἐμπεφ- 
Χ. ΄ ΄ 3 ΄ 

εὐφαμιαι πε κιὠλίς. Ἀπολλωκ 

Πηοτεα]ες» {εἆ αάϊειπα αἆ ος πο Ῥαξετε ἀῑσῖε.- 
Ραταρῃσαβ ἀες]ατατητ. ἀγώγα 5εΠο]. α δροισικεῖς: 

μεταφ εοσε» 

4ΡΗ4 ὅμος ον άμκ- 
ρ1/010 ερ ζα21» εῇ, α- 
ει ἐςγεβης» μα σα» 
29ο ΡεεαΣοµηύα»» 
«ο ΠΠΕΗΙΠΕΣ ευ: 
Γαετίῤοσηξες τΦΜΟΥΗΤΗ: 
{ες ἁαρίζης ἱτήρκε- 



- 

ει ΟΦΣΈἙΠΙιΟΡ ΘΡΕΣ - αμ 
Ίεξαεητ Αροϊϊο, τἰάέτηαε «αΐρει ο γελῷ 3 ὁρῶ ὃ-- αεοα]ηαεομ]ύη; σαμ- 
ἄατπεης ΡτοςεσοτΏτη 1οτᾶ τσ, 2 ο σος ΑΡοζΙονγὸ- 
Φπήπιαπππι {ἱταίοπεία 
Ὥπυα,ασπτῃ εεἀπητατ η ος- 
εἶίοτες 1η/οίεπτες 1η[ησσᾶς; 

ὀρδια) κχωδάλθν. τς ἀέτο πε γἰάεης 1η/0/εη-- 
Σί471 ῬΤοςεγοΥΗίή ΙΙΙ. 

σαρ ὃς ποτε. Οπία ἀῑκεται ἵεεςπεσυεεεστα πξαυε πιασί αἆ Ἡγρειβοξεος ρᾶ- 

εεσε,ροτετάεαιε Ῥετ{εῖ, αμὶ εὸ Ῥετιεπετας,εκεπαρ]ατα οΏή]εί, Ίος ἁαῖε : απυπι 
ἀῑσῖς επι ἆάςε ΜΙπετια ἵεες Η]αά ρετερ]Πε:ευπα Ὦ ή5 απέεπι Βοπαϊηῖ πΙΒΗ] εαπα 
απίτασα εεινε Ιπαροβσδε]ε ετεάατας. . 

ἐφώσατο.Ἠος ε{ξ, ξυωχήση.νοα λαγέτας οσςιστῖς το, δνων ἑκατέμβαρ,Ὦ.ε.Δυσίας, 

Τεβατυτ αυτεπα Οα ΠΙπαςΏησονε ἑείετε θεπο].ΗΥρειροτεος ΑροΗΙπί Ἱπαπιοία- 
{ε οῄπος,πος ἵπ γεσ{ῃ. : σος : 

Τέρποεσιν λιπαραὶ ΦόνβοΥ ὀγοσφαγία. 
Ῥουτὸ ἐγετέντως Αεο].ρεο ὅπιτόσσας Ῥϊπάατιοὃ ἀῑέχαπι ΡτΟ ὀπιτυχῶγ. αιαίί ἃ νεῖ- 
Βο ἐτιτόοσω.οιήμ5 ΑοΓ.2.ἐπέτουε 3.Ρεσ/.βπς.εί 8το.2.4.ΡΥΙΗ.Υ οκ ἐμπεὸν Πρηϊ- 

: σας φίωεκῶς ὕβεω ἰπτε]]]βο πέω σερτησιν τῶν Ὀυομθῥω ὄνωγιῶς 7ὸσ Βύουτα, ὑβείζειν 5ε- 
ιόντων. 

ὀρθια), Ὦοτ.ΡίΟ ὁρδίων. Ῥοσογά απ]ηρα]ῶ γοεαῖ Α8πος» οὗ εοτηπα «ο ἵπ {0- 
1ο)ρζοσετᾶπι βατυζαΠ1. κιώφαλα Ἱπαρτορίὲ ἀῑσῖ εείΐατητ 9εβο], αιοπίαπι {πε 
τορτῖὸ απα {π παασῖ ἀεβαπε, ατα ἄἴκαπεις παρὰ τὸ ἓν ἆλὶ κιώσεη, ὁ 407ΕΗ- 
4ο η άγ/.9εἆ νέας Ἠπής γοςασαἩ ἔτεσπεῃς αριιά αἷίος {αεῖς Ιπά]σαί «χερόιῖα Ώο 

-Ὢποσιε αρρε[ατῖ, αια[Π ἀπὸ οἳ ἁλίσιεδεα κωσ» φμλά ὁ εΑΠΙΣΗΣ εαρίαηἔΗγ. νἰ- 
υκὰς Εαβατ]. 

ππράδραισ:. 

'Γαπτα απτεια νῖεε ἵσεπη- 
ἅττατε Ετηπητατ, νε Μαῇεες 

᾿4ιπάϊο {ε[ε τεετεεπί ΗΥ- 
Ρετδοσεῖ, εἩοτεας εππι τίς - 
οίωῖδις ἐεῖεΌτεητ, ἵπ απῖ-- 
δας εἴεβαταςά!ί ἵντας ρα {ᾶτ, 
εἴδίοίπες πἶδβίας ἀπ[ρίταηε 
ἀπ]ειβιπιᾶ επείταητες ἅατ- 
πποπίαση: Ῥίστετεα οητε 
εοπρήσπε Ίαπτεα «Ότοπα 
αεάισηϊεῖς Ἠπ]ατία Ίπτετ {ε 
«οππ]αῖα ασῖτεπι; Έα νετὸ 
«οτροτίς τεπαρεσῖε εβίαετα 
δξς ΗΠ]α ντ πες; πιοτδῖς αξ- 
ΒΙάξτατ, Ώεαπε σιο]οβῖᾳ 5 
Ῥετπιειοία {επεέητε αττε- 
Ἀαπτητ. Ῥοσσὸ ἃ Ιροτίδας 

Εροφή, γ. κῶλν 5. 

οῖσα ἳ ὃκ ἀπουμεἳ 

πεοποις επί σρετέερισ. 
παν- : 
πα Δ / 

τα Ὁ χθερί πάργῶΥ» 2 - 
λυρᾶν τε βοσὶ» κεαχαί τ' ἀνλῶν 

οογέουτοι, : : 
«ο σφγ τε γθυσέα κό- 

ο ας 
ίαν ἄγαδηοτεςνελα- 

/ 

σογάζοεσιν ευφεόνω». 
΄ . 9/ ο ΄ 

γοσοι αἲ » οὔτε γὔράς οὐλθομὰ- 
γοὺ 

. ο 
χέκραται Ἱορα λωεὰ.. σο- 
ων 

νὰ ο 5/ 

ὃ ὁὃὶ µαχα) ἅτερ 

- ρετάφεασις. 

4Η ΗΤΟΙ 0η αὖ- 
ε[ε ὁ ππογ1όης 1ρ/ογ ή; 

τ γεά ἄγαμησηαημε ε2ογ} 
:ςΗΜΙΠ {Αγά ΡΙΖΗΕ 
οῶπιογες, ' γερισμᾶ 
Σ101474 γομεμγ:]ση- 

σοθμε αήγεα «ολ 7ε- 
4μμιεηέες ερη]αηΣΗ; 
Φ1ή471ΣΕΥ. δες 1ζεΠΣ 
00. 3εε {πε μ5 
Ρεπιίο(ᾳ Ρε σῖχζα 
ης [σσ σεμσί » {εά 
αὐ[ῶπε Ἰαῤογῤης, ὁ- - 
7ησηδ 

ον 



ο 

46 ο ΡΙΝΡΟΑἘΕΊ 
ἐπηπιᾶπες ῬΕΙΗΙΙΠΕΕ:, Ρεσρειυάτησεε Ρᾳςεῖη Εοπεκῖες, ὃς απο εοητἑητἰοβίβῆς ο 
Ἔλητες Ὑπὰ παδίταης, 

3.35 ... . -. - - 

μοῖσα «' ὕε.Εασεπα οπαπίπο ΗγΡειροτεοσ!ᾳ γίέαπα ἀε[ςτῖβήε : ςε ους Ῥ]-- 
πῖνς 1.4.9.12.Τα]ἱ5 βυτεπ] ρτορεπιοάυπα Βησίτησ, αμα ἰῖς αμγεί {βρεί ὃς ἔοτει ω Ξ πο] 

πατατεπα ἠπϊα]ατήση.Βεειήτες ἀῑσας,όε εἰσίν ἄμουσοι. Τ ος. «8 ἄπποδερεὶ ῥτο σοππα..- 
5 ο 33 ». ε . , κ... - 9 ο» 
ὄππολαμεῖ, α-ἆ αι ἔση ἀπέδημος ὧπὸ Ἡ τείπων ἀιπῶν.Ὦ) οἵῖςμπα αἩοσις εἰεπωτά» Ρτο: 
παλ. 

λυραῦ. Ὦ)ΟΥ.ΡΙΟ λυρῶ: δε κωναγανλος. ε{ὲ, ἦχοι. Ἐε κοραχὴ ἑαπαιατα ἆπὸ οὗ χε--- 
Γπαγε.Η]Ώς κανα ιν 1/1 βχερΙΓΗ» δε καναλέωντο ἠορῤ 

πυπῶνήλώ. γερο » [0πο. 
19 ἀγΕη » τὸ ἠλΩΥ. {ΑΣΕΥ 

. ελαπηάζο σορΏος εξ, νωχουῶτωι. ζοπι εἰλοπηάζω ροξτ.είερρτο ἐνωχοῦρω.Είεαις- 
3 ποππίης ἑλαπήρ:ὰε απο Ἐαβαιἡ. δε Μαξη.Ἐτγταο]. ἐυφεόνωρρΏος εξ, ἱλαρῶε ὰ-. 
2Φέως:ΠΟΒ 8ΗΕΕΠΙ σωφέύνως{εα σωνεσῶωντ νυ]ε δεβο],νεσιε επῖπι αε Ρτιάερεῖα» . 
{εὰ ες Ιατίτα οςίτατιεαῖῃς ατσυίπεητα {πει Ίντα εαπεης{ετεα, εοπιή μία. υπο 

Άμίέεπα {οςΗΠ1 Ομά άξεως ᾗε εκρτείτῃε 14 «Μεταππος, ο ονα « 
δε{άζμε ἀερεπάεη; σεᾶμ,ὁ" νύϊφκε Γγγρά» 

ο Τδΐσ6,, ὁν εσησης απμή-[ε[ιοίσ [αεί 
προς ΑΕςΊΡΕηΣᾳ {0η7ήΡ.. 

γόσοι ὀϊρῦτε. Ἠος εἴῑ.ἔτε 3 γόσοιάτετὸ ὀλέδριοί γδµας τὴ 
Ό τὰ μάχες ἓν ἀλλήλοιςν }ὶ ξξγθις ριαχραῤ εἶσο 

παράφρασ». 

Έτ ας ἀπιητίατατα γἶτεὶ- 
Έσπι Ίπεπιεβη πο τῆτοαῖ, 
{σά επίταατ. ΑΛ Ώαπς Ἰαπαυᾶ 
Ῥεβίοτηπα Βοπήπαπι «08- 
πεητότη,Ρεείεᾶς Ώαηαες 8- 
ας αἩάαεῖαπα εοτάε {ρὶ- 
ταηΏς.οὔπα ἆπεε λάίπετηα {5 
εὔτι]]τ, ὃς 6οτσοπεσα Μ9- 
ἁ παπι ἱπεετετωίς, ὃς εαρας 
εἶῃς ναεσάεισο ἴαδις {ετ- 
Ρερεασῃ ατταΆε, ᾳποά Ῥο- 

Ἰγάεξες 5εείρΒᾶ α]α τες 

ἆτ,εσπα ῥτοπη(ετας, εὔσα 
αἲἲ] αἰῑιά ἵη «απ εοπεαἰ{- 
{αβε {ρε γετὸ πήλ].: Οπο 

αἴἴβτο, ὃε σεὔρβίοσυση εὔ -- 

Φρεᾶαῖ οδίεξτο οαπ[αίατες 

αὐπορ, Χὠλ. ε»- 
π 

: : 
οὐκέοισι ο θυλόντες- 

αὀσρλκον έμεσν ρα- 
΄ 

σει- 
-Ἀ / - 

α Ὁ πνζών κβρόγα 5 
΄ ΄ - εαν 5 

60λεν Δαγάώςποπε πό αγήτοςι 
2 

Ἀδαία) : 
5 5 αν τα 
ἕς ανα ρῶν μιλίων ᾱ- - 

- ” ο) 

ΕΕλοΥ; ἔπεφνέν τε Τοςλό- 
ἅ ο 

γα κα πτΙχιλον χάθα 3 

Φροκόγτων φόβαιση. ἄλυδε, 
γα- 

στώταις λίβοΥ ὀοασον. οὲ- 

Ρώγ. 
ε.α. 

ἐμαὶ 3 δευριάσαι τής 

ο. 

ἱερά νεα όμως). µόρδαν- 

μετάφεοσι». 

ῥᾳδ1 11η» εΗΙΕΑΜΕΕΡ - 
γ/εγίερα επεβη. Δ4--- 

«αεί μσεῖη [19 εοὐ- -. 
ᾗε γεηιξ Όμηάες Φ4οἨ-- 
ἁαπη Ί]γης (πα ΗΣΕΠΕ 
γία ενα; Μήπέά) 1 
Ῥαπς ΡΟΟΥΗΗ «Ῥέασο- - 
απο εστία ησεγ/ εί” 
ϐ, 6οκξομεπεό”εαρΗΣ. 
γαγτεραση ἀγαεσμαης . 

2ηδ γε ῷε ἠηΗΙΑΥΙΡΗ5 - 
2 εγεμά {αρίάεῶη 2ο” 
Σε. Μ101 απσεμρ 9:. 

σάμηγαράο 
α]ᾷ. οπιηες.επέσα Γ185; ὃς 1 {πάτο «Οπηππατατί.ΆξΕαπὸ παέτατὶ ροίδε β]λανῖς σπδά εὐαι πι: 

ὀκέωσ.ομδεεξ εὐσα{ηρεσιοπίσης:δς ος, ἀῑςῖεμτ Ῥ{ο οἰκέρεσι, Ῥοττὸ ου 

- Φοβιρεεσιεἴε ἀῑκετίπι αἆ Ἠγρετβοτεος ρτοξἑέεοπετ”,Ρειίευσα ΕάπβΕΣ ΠΗΠε ἀΐςο- 



. δν ο . 5 : . 

Φάφηησό σε ο 
«βόθκον Νέαεσνοε[ξ ει ἄθλκα, πρό Πεινὸ διὰ αὗτο μέρνὸ ὑφίκαδεα παρω Θεό). επιεβς 

αυτεβὶ Ώεα ε{ὲ {οείετιπα ν]ττ]κ.Ηϊς 16ίευς ὀῤῥὂόκος εἴι γ/σογονεἰ γύσγεκ, Αὰς εί, 

{ρτα 11οάμτη ἐμιδ.νεῖα Αἷαςε Φορ. ο. 
πὰ σιλνεὰ αρ τοι κἂν ὑδροκ ὃν ἆακαει. : 

Ἠος "εξ, τες ἆπγα Φμάπκή να[άὸ [ης εκ μ1ογάςΗΣ. ΣΑ116Ώ ΑΡΗΠΩΜΗ ΟΡΥΜΠΗ. 
Ἀρασεία 9.Βεάϊτ αἆ Ῥετίεί ξαὈυίατα, εάπασαε α{οἰκῖς.α-ά. λρνωα ὃ Νο χη σνευ- 

οιῶ,ὁ ἹΠορσειὸ ἡλρυμδης Αδίιώμς,ᾖλδεν εἰς τὸ 3 ΥΦρβοεέων µακάρων ἀ)δεῶν ἔδνος. 91641: 
τεπῃ {ετες εκ 9εμο]. μαθει. Ασζζη Ρα ξη ἑαπι εὔβκατε ΥΠΑ ο ἠΠΙαηχε Ῥεγ---- 

{2ο αγοΣ ε0πά{4/ 417 1η ρε]ασιᾳ Ργοἱεεῖσ. Ῥείασα ε[ Η]α ἔπ δΕΤΙΡΡΗΣ 1 αρ, επί. 
2431 γεν εγαΣ Ροϊγάρᾶες», 1δίά, ράγες ὃ ῥ]μς {ετμασί {1η5. 1δὲ εάπεαρι» Ῥοτ/ομς, 
εδω αΠἱφαμάο γη} εμ”λγεσε εηαΤΕΣ, αἰῆς ια σά «εαν α[ετεησθάΣ, { 6ογζο-- 
35 εαρΗΣ αἰἰασηγωζα Ργορέῇσ. ΟΥΕΑ εσε εὐπερη[ 2 ΡΥΟΡΗΡΗΤΗ ΡΤςΜζαγεναὐὴα " 
24 Η)ρετῥοτεοςνό: εὔρΗΣ σοχςοπῷ- αΕΣΗΠΣ » εαήες {στο εοηρείζη οΊ/πες 5οΙΡΡΗ 1 
ἑαρίάος (ης ωπήπσαΣ].. Ἡἱὰς Ώὰς ἀετε Οπἱάἁἴπ Μεεβπιοτρῃ .1,4.δς 4. ίσον. 
Αρο]οπί]. ρὶ - 

φόβωσ.Τοπ.δὲ ροξτ.ρτο φέβαις.ΕΒ 2µτετα φόβη 1 απηπιαΠθης,εαπο,ἱεοπε,ίή- 
δα απ φοβορὰ φαίγον.). Τηδ15 ἁταςοππα γατίεραζηπι ςαρυῖ-ἀῑςίεποη αμὸά 11δας 
Ἠαῦεαηε ἀσᾶςοπιες:{εά αιδά πος εαΡΏ: ἀῑαςοπες Ρτο 11815 Ἡαβετεε» ὃς εκ Ἠος: 
εαρίτε ἀταςοηες {πβασησα πβαγρεπάετεπς. «- , 

ἐμοὶ ὃ Δαυμόσω. ΑΏΤΗΥΡοΡΜοτα εί {ει ριφοςεπρατῖο α:α οεευσεῖε οβ]εζίο-- 
πὶ οἷς Πετϊ Ροει ες, εάπαο τς ἁπ]ιήε,νε {ατ ἀεε]αταί ραταρΗτα[ς.οἷς Φμξετη εἶἷα--- 
τὰς ρτοία 1οᾳιας15»ἐμοὶ ὃ τὸ ΝαυμάσοΥ ὄγιό ονκεὶ αλ αὐατον, τε οἴσίσυν, Θεῶν χατοσεαέα---- 
ρὗρων.Εεεπίπαννί εαπὶς Ἠοππετῃς. ε 

Θεο) δὲ τε παύτα δωωανταε. 
Έε Πηρεείοτί Ώγπαπο, ὠχελα αἲ ἔπειλορβίων Θεῶν οράξις. 

΄ - ἓ ώ ΄ 

παραφεσσς, ἔπῳσδι κῶλ. ην μεπέρράσει 

ο ο σα. ο - απ τἆ κ» ΄ ο λε ς-ά-- σ 

ο πι τ ας πο ος δὲ Γή εκεβμ) η» - 
νιάεατατ :αεἹτοροβιοε δε οὐ ο νε ες ν- πάς τος 
5 ο οσὲ. : Υ ποτε φαετω ρω απι- 2108] Ύρ 1ή- 

᾿Αποτεάϊραῖε πΟ Ρυτεπη:πῖς : σα σος «ομααιὰξ ἐβε ας 
ἆπςε Ώεα ἸαξτΡετίεας. Ώσ]ς το - ο μας. τει 1ε.. ΚΕΙῄΠΗΣ ἵπ- 
Φυἵεπα αἀπαποπτῖδας π1Ώα. κκ ας περρ σὶ με σ2ύμσφιε αηζρο--- 

Ώομ Ρετβεῖτατ.5εὰ ο. ας γα ᾖγμιάσο 1 Σε77Α15 - 
αῑσαπίσις τηῖ ἀῑστεάίεης αἆ ρα ἔρεισον γβογ) ὁ γογά, 2 ΠΗΡΕΙΣΗΗΣ 
Αἵερα ἁ το Τπιίβητεαν ραρωσε, οιρώς ὦλ, , ᾗ ον σα 
Σαθτετίατα Ρα εἷάε, ὃς εγ 18 ο σοκ αριπετςἩ --- : - νμας 
εολῖρε:ᾶς απεπιαάπιοάαο ο ο -. - 2ΥΕ ἸήρηΣε». 12404 
Άπεβοτα ὁ Ῥτότα πβιής ἵπ  κωμιων αρ ἄωπες ἕ- Σο επμη:- ᾖος- 
τεστα Ρῥτοῖεέτα, Πανῖτη αᾱ - ων Α}ΡΗΠΟΥΗ1Ο αρ μά 

πεσίας τεπορεβα ώς ρεσῖςὮ- ἔσ᾽ ἆλλοτ ἄλλον ο ὥστε -- αρα, ες αρ Γεζή- - 
1 ἅταιας, πε Ρετ πιατς Ία-- - σας (2771οΎῤΗΗ 
έχατα 1Π {εορυ]ος ἵάτεητες τς τος ν ρ ες ὴ ἲ ο ᾱ Π ος 

Ἡπιριπρας: Πο α8 Ἰπβήτα λοδ.Ύ.μει λορ). 
«βεοπσ] τσαταεητο ποη ἱοπσ]ὴς τεοεάεπς,ρετιςα]σ{αδα οσαξῖορῖ, νιποέάπιαπε ρτο]ισίο-- 

Μάπισι Η1 



ο Α΄ 462 ΡΕ Άι α1 
σαπι ἀῑστε[βοσσαι ΡεΏπς σεπιοπε.Εἰεπίπι νεαρὶς γαῖ βοτΐ ποη ἴπβέίε ἁῑπεά ετ ἄἴσετβε 
1άδπεα «οπΏσἰεπάο παε]1 Εείήπαητετ οο]βξρῖτ :Πς ροξτα επεοπι]αβῖεπτν Ὑ ΠΙΠΗΤΑ ος 

χεΏΣΙΥΠΕ Ίατε Π0Ώ ἄεδετ Γπιπιοσασὶ,(εἆ επἰπίαπε Έοτες ταστλσι, λος ολάβι μας 

άεσετρετε. 

κώπω οάσν. Ἀ]εσοτία ὰ 1 Ώμηή ἴ ος ως υ κώπω οάθον. σοτία ὰ παιή ππηρεα » {εἱρίατη οὔ]ησραέ ροξτα απὸά Ίομ- 
σ]οτίθις νταευς ἀἰστεβιοπίους. Ὦ Πάει ὸ Τη αἲ ος ΒΙοΠϊ ο ᾱ ας μς. 1ης] 4ὲ {εμίαπι Παῦες 1ῃ ραταρᾳτοί. 

γχυταν ἔρεισγ.Ἠος εξ κατέρεισον τη γὴν καὶ κατάρες: αάαἲ ὁ 
ος τος τερει «ν τῃ γν καὶ χατάδες : αὐαῑτ φεύεεδε» Ώοτ. Ρτο 

σφεδρδυ, Ώος εν ὁν τῆς σεδεας- ατα Απέβογά ἆρ ῥγογῶ 161711, [αηΣ {1ήγο- 

το Ρ4βρε. Άπεβοτα ν{απα ἆοσετ 5 ἀῑσεπς , χοῤάδος ἄλκαρ πέσεας. Να ῖτα 

Ῥα]ετιάτε ἀεδεε πε ἵπ {οορυ]ος 4195 πιατί Ίατεητες Ἱπαρίηρας. 2οιράδες σης 

ὕθαλοι πέτρα: {ς ἀῑδὲε αιδἀ αἰηπαητᾶπι εππεαης» νε Ῥοτεο παρεί ππή]ες 

γ]άεαπτας. 
ος ΄ 1 Ῥ. : β .. 5 . . 

ἐγκωιάών ῥ.Εαεῖο εβ!ευχ ροξεα ἀερεαι ἵΏ ἀϊρτεβιοπε εἴε εοπιταξίος: αὐοά 

εἰεραΏά εοπιραζαΏοΏς Ἰπαβταε,απαπι ἀεείαταξ ραταρΏταβ. οκ ἐγκόµως μπα 

οεεμεεῖε Οἱ. 2.04, δωώευ απϊεπι ροξτ.εβρτο ασεύδων [εγματε. 

ρε ον ο ολες 

παροφεῶξο ση δ, Κώλ.έο μετέφερε. 

Ῥοττὸ, ΤηεβαΙϊς ΈΡΗ- Έλπομας δὶ ο Ἐφυραίῶν 3 ο ΔΡετο ΑΗΣΕ Ἐ- 

ταῖς,αἷ]ὰς Οταποπή]ς εἶτή- ἆνὶ ἀμοὶ Τίωειο ες 

ῬηςΏσαπι «ασπιςη οἴτεατα τος. κος Φ/7γῦ επί ΕΕΠΕΗΠΗ 

Ῥεπεασα Τ πεβα ία Βππίαπα ο ος γοεεπα ἀμ]εετ [απάεη- 

ἀπ]εί γοεε εαπεπεῖοας,ἔρε-. 3 «έρχεονσων ἔμαὴ ές πιεαπΏλε [Γεν 

το ος Ξ Π]ο πιεο επεο- }ἃ Ισπεκλέαν ἔτι ) μᾶλλον πω Ἱμπη νε Ἡρβσαεας σ- 

τς «. τξ : : 

Ἰαβίεο Ίππιπο ἵω στατίᾶ ο ρε Ὄμο ιάσυ ῥρεΥ οὔηπᾶ- 

πιά οὗ ὤ7οπας ΠΗΗΠΕ 

{ο Ιδά1ο εὐΦζΑΠεΡ. - 

εν (οίογ1όα» » ὁ” Ἠιπε- 

μέδης γισιηίζης βεοά- 

Ῥγε]ήοπίσα Ἡϊρροείεα «- 9 , 
Ῥοβιο, εβιεῖαπι 1ἴππι ἵωεετ τα ο οον ει 

εοσταπεῦς,ξςατατερτοις- ὅ 9 ἅλιξι 9ήσε- 
. ..- 3. 

«ῑῑοτες ας, νε. ἀδονξν Τε σλεµοτέρρισ, 
πε εὖτα 1: ΡΗ. ο... σος 

... Ρυε]ἠς, ὃς αἲ γέαια τε παρρόσισι μέλή- 
Ἡς εοἶατας ,νῖσας εαπτ]]ς - τς α{{ 

ο. σαπάεαητ, β αάΊᾗε τς ας ο . ο. νεα: ο ως 

1ε8λτας εετιαταιηίδαας. Έτε- καὶ Ίαρ ἔτέερις ἔπερων ἓ- τν δε - 2 λες 

αἶπι αἩ] αἶνα απαρἰοἔξαστυτ Ρως... 214615. 

ἅκαπιαως. - ἔκφεξέ γε φρξγας, σε 

ἔλπομα αἳ. Ῥυβ]ισα ]αμάϊς ρτοπαίτο,α πα ἔρεπι Ηπρροείες Ειοῖε, ἔοτε νι ἃ 

εοαταπεῖςναἁμοσ] ο ήΐαιε νἰτ]ς,Ίσαιη ἃ Ριιο]Ηῖς 1η Τμεβῖα ν
α Ρο σο εἄπσι εε]θ- 

Ετεεισ.α-ἀ. ἔπίζω αἱ ὅτι Ὦ Κρανωίων ἡ Φαύ µου φων]ὼ»ἔρρυω
 ᾠσὑυ) ἀμοὶ ὃ Πω ποσο” 

σω Ἰωπικλέαν θὰ τὸν οεφαζες σι) αοιοος ἀπιδοξόξερν,ό ὁρώλιξι αρεσβυτέεε
ές 

μὸ αδογτων δή, 

τε αὐδθάσιὺ ο γέωτέραις παρθένος θεουτίδα κ) µέελρλαν. 

Ἑευρώων. Ἰπτε]]ισε εκ ςε]ιο]. Κεωωνίον. Νάπα Ημ ἘρΏγτα Ὁταπου εβ: επὶ 

ος ποπιεΏ ε Ιπάϊξαπι ὁ Ὁσαποπε τες, απεαν Οεποπιαυ» ανα {μα Ἡϊρροάα- 



Ῥντηιαιοα ος τα δν 
ἷ ΡτοςυΠ., ΙΠεσίοςΙτ ας ντος η ΤπεβαΙία εβνεαρρατες εκ εο ουδά Ῥεπεί 

Πιωωάηῖς πας Εαςῖτο ὃς Ώας ἀῑεῖε ἄε γίτο ΤΠεβα]ο Ῥγιλίοπίσα, Απ εβ. 
Ἐρλαγταρροβεα Οοτίηταυς αβρρε]]ατα, 4ς απα Ἠοπιεσης, 

ὃς Ῥσι πόλις Εφύρν µυχῷ Άρλεος ἱπποβότοιο, ος : 
Οµπ/άε βας Ἐραντα Ιπτε[Ησιης,ραταπς Ροέταπι Ρεαάϊεετε Ἡάρροε]εα Ἠξμαμα- 
εαπα γἱάχοιαπη.δεἆ ες ποπ ορταίεε εἰ ροβὺς εεΙετίοτεπα ἐ]]απι ΟΙΥπιρ]αςαπιῷ « 
ΑΠα {απε Έρβγτα ἂε αὐίθις νίάε (εορταρᾗος. 

:ὅπα γλυκέαν ἔμαλ. Ῥετιρηταίς. Ὠγπιπὶ. Ῥοχτὸ ες επάιπα Ισποκλέαννεώτα αυΐα 
Ὅπεδχης «β Ισποκλέα,»πειε Πυδέας. δὲ ππεττί τατῖο ΏΟὮ τεβαρατις.. 

ὶ 29.Αιπολογία {παμῖ ομπα σποπαςτατίοπεα τεάάεπς εις Ἡπρροε]εας οετίαῃ-. 
«ἲ, Ριε]]ᾳ «απεπάϊ βιάϊο εεπεαητατ. Νπαάταπα οπία ας αἷ]α τε ἀε]εχατιτ, ο-- 
ση]]επα {επεξητίαπα αΏλδί Ροξτα τταάῖτ. 
τατ.Ερίβ.Ι.2.ΕΡ:2.Υ.58. 

ῥάα αἲ ἐχ. ἅπωτα, ἄμμεσρέψει µελέτω, Ἐε Ἐο- 

ΡΕΊΊΖΜΕ 9η οηος ο {2η 1217 4ηΣΗΥΗΑΗΣή.. 
- 3/ ο. 3/. 3 το .. 2” 1η Ρτοία ἆῑςας ἄλλος 3 ἄλλων ἐπιδυμε ΜειαρΏοτα εβ {η ἔκιξε, {ππαρτα ὰ τεδις εοσροτεί»,ρ{ο ὑφεκώησει 

΄ 

παροφεασι- 

δεά Ρππάεηεῖς εβαπαπι 
ορτατῖς Ροτίτας , Ῥοπα Ηία 
Ῥταίεπεία εαησπαπα εετῖα 
«ῃσετε, 1π ἥίαας θπάΐαπι 
ὃς εὔσατῃ «ΟΠ]οςατε:πες τά 
{ξοιειτά εΠετεταπι Θπεατα- 
ἆππι, αὔαταπι Ίπεεττας εἰ 
επεητης,δ; απετα πο]]ο.ας- 
Ρηππεηῖο ρτοπ]άεσε ροβῖς. 
Ῥοστὸ εχτετηης απῖσας 
ΤΒοτασ,επ]ης Ὀ]απά-ρ απαῖ- 
εἶτα εοπβάοτης {αἱ απγαπ-. 
τεπι Απιαῃς . Ιάπιθπε- νῖττο 
«ππτεπα ὃς ΡτορεταηΏτετω 1π- 
εἶταῃς, εβλάρἹτααῖτ ντ Η1ρ- 
Ῥοε]εατα πιεῖ εαττηϊηῖς ὃς 
Ξεβεῖο εοξθπείίατοτη - πηῖ- 
Ἠΐᾳαε εὔρπαπη απτῃηοτ ας, 
ντ Ρτα{ταδί]ετα Ἠπτς Ἀγπι- 
Ώπσο ἃ ης 1πί, 

. Βμς 1ης 

ο) 
ἑχ 5 

ΡΩ1πα ατηατί ἀεβεοπέ 
54 εετε τηε. 

την 

Απιση Εμότπα αά 

ΡάτατΏ πα εοπίςσΣετεσῃ,οπο ε εεἰεσίτετ ρετίετατη. 

οἳ Έχασος. Ῥοβ ασ ματη ἁοειῖς αἶῑος αίὸ ὅε 
αερταίεΏσ]α πχ 

Ἠγεητα γετὸ ἵπεστες 

 οῇ) ἔχασος δερύᾷ, 

πτυχών κεν » απαλέαν οὰ- 
ον. 

φερυτίαα τα) σεὺς σγοεος, 
ποὺ ο εἰς ὄνιανὰ" ἀπέκμιαρτον ὥς» 

γοβσαε. : 
- ” - 

πεποισω ξεγία εοσ-- - 
ἄνει Θώρακος, ἑσσερ 

ν ζ : ἔμα) αποπούων γε, 
τος! ἔζενξεν αἷμα ΤΠμεεί- 

ων : 2 ΄ μπρος 5 2τπζασΕρΥ οΦιλέῶν Φιλέοντὶ' 9οἵ-- 

2ο 
5; ΄ 
ρτα ΦΕρφεριως. 

μετάφεκσ, 

τσ ΦΜογΗ” αμοη ] 
ζμε ἄε[βάργ10 γαρ]. ες 
«/{ΘᾷΜΗΣ 10, ε0ς1Σ1110-- 

«3163 βΩΖΣ αηάὸ ὤτγε- 
“σαι σης εβ ϱη2ε ῥε- 
:4ρε. ΑΕΡοβ ηπη εαξ- 
τητο {ση Ε1γεηΣ φ- 
ὃς σμερη Ῥτοβιο. 
Ἔγεζας αηγε η ϱπη- 
Οξα ὀαμά βορή 
1ΛογΣΕΦ 2 Πε οκ-- 
ΡεζεὮς- ῥρηεβείμης ῥαρπες 
λος 
ζμσάγγωσμπη , ης 

αλάηΣΕΊΡΜεεης εµη σε ν{εγο.. 

ἵαπασαπι οπα ἆπ]ησο «ὕστη ας γὶέεοτῖς Εατη»- 

ὅπτασε, οεεπάϊε απ παπα Ῥου1ῇ- 
ωύσή ση» οποσΗπα ατωος ε[ὲ ορεσαηᾳ 
ερτιάεητίς αητεπα πον εβ περ]εδεῖς «ετεῖς, 

{πςεττα εχαπδέοττε, Αά ἥαπο Ρηπάρτὰ {επτεητίαπα ἔας]ς :]]α 

πιά εταε: 



4 

Τβεοσαιάϊς,Πεάγμα Τερπνότατον οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυχεή, 
αῤπαλέων φεργήσα. δίς αρρεῖ[αι τζω Παρούσα μέριμνα τῆς τυλούσηε ὀπιδυμίαεν ζῴ τε 

ὦς αὐπάζων λαµξαί(νὼ ἐχη.Ἠος εἴἘνργε[2ηΣεῦι Επ γάη όν ορζἝγα ύµα ἐρηζ1611 {141 
«ιό ενα γαρίεηε αμἱόὸ εαρ1ή»Ο’ {επεχ.δῖε Ίτασας Ρτοίὰ {επεεπεῖοπι Ἠαης ἆς- 
εἶατες. Ἕκασος 3) ὢν ὀπιδυμεῖ τυχὼν,δρὶ τούτων Φαρόγτων φεργπζειρώς βεβαίον»ὸ ε πδρι σι 
λόντωνι ὡς ἀβεβαίων ὄγτωγ,}ὶ ἀδήλων. Ξ ε.» 

ἀ φ ω 

πὸ δι εἰς, Ε]ς {αραιιά1 μέλλοντα. Εξ ὠτέκμαρτον φοορνοβσαι,Ἠ ος 688, ἀδιῤατου τεκμηθίοις 
οβογνῶναι. ὀἱπαά]ες {επερηεῖας γἱάς 1π 0111. Ἑταξεῖε, ΙΜΕΡΥΣΙ ΕΠΕΗΣΗΕ. 

πέπειδα.].ομάϊς ἱοευς 8 απαϊεῖς. Εποσας αΠεΘσα»νεσεξετε 9ε]ο|. Α1ευιαάασηπα 
ΕωήΕ νπες,α απησἶεία οἵἵσυα πεσεβιεμάϊπε ευπα Ρροξτα εοπ]μηδλης , αΏ εο εβ]α- 

Ἐϊταιής Ώγπνααπα Άπης {η ατηϊεῖ Ἡάρροε]ες στατίαπι. ΕΞ αμεεπο ξοία αίγλη 
Φετεσγικό εοηΣγαᾶα. φερσωέ; Ὦ οτ.ρσεο φερσίωε.. 8 -.- 

ποιπνύωγ. Υ εεΌιιπα ποιπνύω εβ ροξε.ρτο ὀπιδυμὸ. Ἐχροπᾶε 1]πά Ἐμβαῇ, τὸ μᾷ' 
σιωέσεως ποιέῖδαι :ὰ ποῦω, ΥΏάΕ πεπγυµδῥος ΡΥΜάεης, Ίπρε αρπἀά ἩἨοππεσηπι, Ὠϊεῖς 
ϱποα με σωπνύειν ος ἀσλῶς τὸστογεῖὀνεργεη,πᾶρ τὸ πονῶ,σογύωρ]γποορε πυύω » ὃς 
σοἀμρΗςατίοπε -Ἡ σο,δὲ ἵατετρο {,σωπνύω. : 

τόσα ἔζευξε. Ἠος εξ , ἔπεισε χάφν «του ἔκωον. Τ)εἴεατ επίπα Τποταχ επσγηπά 
Ῥιετίἆαπα τησ1Πε:αυῖα οὐείπηῖε εριπἰοἴαπι ὰ Ροξτα.Π]ιά ερΙπ]εἴωπι, ππε ματ 

Ἠγπιβυπα αρρεβατ ευστηπα Ριετϊά μία, απο ἀεποεβεης Ροξβς δὲ πιειτίςα οταξίο. 
Αάάῑε (μα γήπσαπ,πος ε, ρειεδαΠιπιπι,οπιπίοή(ααε πητηετσϊς αξ {οἶπεηπα. 

Όστιν επἰπιαμαάήασης,Όύμισο ρετεεξείος ὃς ρια{ζαηεῖος εξ εκ ππααιης. Ῥο» 

τε εείαπα «ὀσσαεῃ {πᾷ Ρίπόρτις αρρείίατε οὐσταα Ῥηειάαπα,ααδἀ επεοπαϊαπα 

{πβας εἶἷετῖς εὔστης,νιἑτοτίς Έηπασπα Ἆης [ας νεβαξ. 

Φιλέωὺ φιλέονσα,[-ατες απαβ]σιῖτας ἱπ.{επεεηεία. Νίαπι ὃς αἆ Ἐποσεσεπι » δὲ αά 

Ἠπρροείσβαι τεζοκί ροτε[ξ:σιιαί 11ο Ῥλεής απηοσῖς εεβὸ εασασίεογε Ῥαπάστας 
ερῖ” 

πάσίησα {οσίσετεε. Ύ εἶ οἆ Ῥιπάατατι Ροτεί τείετεῖ,αιεπα ηος οεσθᾷοπε Ἔβοσαξ 

{π Ἠἱρροε[εα απἱείείαπα Ρετάυκοῖε. Μαΐϊπι αά Τ[ούαεσπι ὃς Ῥϊπάσσωπη τεζεῖ- 

αοναὰ παυέΒο αποτέ εοπεαπεησ. δε αἶεετ εατηέη οκἰρατ,αἶτετ Ίασεας {οθαι:γη- 

4ε εμπι 9εβοἰ-πος πια]ὲ ἄρονταιρτο ἀλόωλμον {μπας. δἱς νιάεβίεως εείαπα Ρροξία 

ΒΟΠ τοφα(ας ἀεστει]βς πος Ρέα Έατε. Ῥοτεσῖς εείθσα ἂἄρρηπα {ηπαετε Ῥτο σοενό- 

εδροχ. Τω. ους βσηϊβεατίοπε Ἠείγοδίας τεβίαεας- Ηοπαεσηαν {ππαετε. ος 26-. 

Μαπᾗ.Επαας, ἐγέρεδε, ἄγωμλρ. Γγβίζε» εὔήρην. Όα γετρα εἴἶαηι Παδες 1: 
σΊθπσεηΏυς 1Ώ εἰς τὸ ἅγιον βαάπεσια. 

παράφέάσιε ο. : Έπῳδ. κώλ.». -μετάφρασε». 

- 
ὦ ον 

Οποπιοάο απτεα ον πε]ρώντ Ὁ }ὶ Ἄξυ- Έκρ]ογαηα Α47έη 

βω γῖώ Ἠίας Ῥομὰ απαῖ- σὸς ἂν βαρωίῳ Φρέσειρκαλγέος ἐὔία αΗγμην ἴη Γ}ά:0 
εἶήα ἔτετις » 494 σας ὀρδός. . ῥαρζάρ γεβίσεξ » ΡΗ71- 

αν. ον Ὃ τη ας ο τ ἀδελοεύς τ' ἐπομήήσο- 276, Ίμεηο γεᾶα. Έγα- 

Ῥλε --- πιαθῖς το. (δω Εσλοι)» ο Στε(ς, ζαράσθηνης 10- 

Εωίσεατ:ᾶς γετ]αρήςά τεάας. ο φξρεντ 1ο) Θεοσλως ἔσς, δά 1 αἰσΗηη {ε- 
απίπαα5, 



ῬπτΕα τος ους - 465 
«βκϊαιαςνδίορε Ἡῆας ορις αὔξονσες, ὢν αν ὠιδεῖσ κη- 1748Ε γεξΙσηεημια εἴ 
:εβιεἰατὴς εετηῖτατ. Οατο- ο βύ ἀμείοπε ΤβεβαΙο- 

κ κκ το παβφαι κεδγαὶ πόλί- 7171, 4δεπέες. Ρεηες 
(ψίτος ποῦ ῥτατετίθο 1]αα- ο σεας : ο. Ξ 
ἅμτος. - Ἐδε[α[ίεααι οπΐτα -"ὼγ χωβοργάρεε. Φ7οὔος επίτη {17 ρα- 

2 Σγ14 οΜΙΕάΣΗΗ1 ποῦηςε ε Σεσῖοπεπα (αα Τα(Πτία:, τε- 
ἆχδαιπε αἁπιηπϊβτατίιοπεαπα- - ση ὐεγήασίοπες. 

ρΗδβσατς . επεξάτιαυε ἵπ ο τς κάρα οι : .- 

ζασμαιε Πἱαβταστ. Ταπιαπτεπι (αῑίσες Γαωετερα δες, απάσι Ἠσί Ῥοπ,απα]ες Ὦῖ [πως ῥᾷ- 
-.Βετπαςπ]α οἱ παταῦς αεεϊρίατξ, 

πειῶνπ. Οοπιρατβεῖο αμα Τποσδεῖς απαϊςϊσίαπα {Παβτας, δὲ οΏπεῖο εχρ]οσα- 
Ἕσασα εοβατιτ. ΜΙΑ πιαῖῖς Ροξεαπι ΐ5 γετβῖ5 ἵπΏπετε {ᾳαπα απαςΙτίαπη -ᾱ Ἔβοσαςε 
«εκρ]οτατατα,σαί ροβμἶαευτα ερἰηϊείυπα ΕαοΠ]ὲ ουαπυεε.Ο ας Ῥοβετίοτ {επτει- 

εἶα γἰάετις ρια{ετεπάα. Χαπι Ἡ]ε ΤἩοχακ απίά ετρα Ῥϊπάαταπι Εεοεσῖς ποη ζοἩ- 
Ἔάεαε, νετὺτα ασῖά ετσα ΤΠοτασξπι ΡΙπάστις»α ΡοβΙαεµΠῃ «Ἀέπιεη Ποη ἀεπε- 
σαυίτ.Ἑε Ώαπς {επίάπα {εαπετετ,πίᾷ ροξτα ρεῖὴς ἀϊκιβεε » σέποιδα, ξείᾳ Θώρακοςο 
Ὁποπιοάο απξεπα εα Έτετις εβεε,πίβ Ῥεπειο]επεῖα εἴης ρετῖευίυπι {εεϊβετεδίς 
αὐξεπι τεάά! ροτεβ εοπιρατᾶείο: ὥσσες 3 ὃ χευσὸς διὰ ὃὶ Λυδίας λίδου δολημιώζε0)νὅτω 
πείρα καὶ ἔργῳ ὁ 5 φίλων τεόπος. ὦ κος : 

ὃν βασώῳ. Αιπί βάσωνος εΏ,νεὶ Τγάϊης Ιαρίφ,ία αμο Πε-ηςε Ῥοππα ἄπ πιο ]ῖτ 
εσρ]οταταςΣ γε[{δηῖςμπίαιο {ρεξταεατ δε Ρυσπατεάἁτατ. ο πηπα αὐτεπιαά Τ}- 
ἁνσπι Ἱαριάςης εετίτωτ,νεἰ 1η Ίσης εκίπαπησησ{οτάες εἴηςπιασίς τε]αςεῖ. 

ἀθελφεκς τε. Ὀδίτετ ἵπ ΤΠοταςϊς ποποξεπα ἔεαῑτες εἴτις Ἰαμάατινε νῖτος Ῥοπος. 
Ροιτίααπε ςοἰαπίπα, φέρργπ Ὦοτ.Ρτο φἐρεισ.ὑὲ φέρευ ο{ῖ εἰς ὄψος ἐποώρεη.9ειδ]. 
Φόμον εχροΠΏῖς γόµοις {εφες : {εὰ εοπιπιοά(ἑὰς 7εσίοπεῖη ἱπτεερτετετίς άσε πιε]ιὴς. 
Ίχαπι πιαρῖς ρτορσ]ὲ ὧῑςες γεσίσπετο ὅτι αἴζμηι /21γεπος εἴξ, ΡΥγοΊοΝεγε,α μάπα ζε-- 

Ἴσεπα. 
ὁν οἱ ἀγαδοῖσ, Ώος εἴῖ, ϱ ἀγαδοὶ Ὁ αὔδρες |) ἀντόχθογες κυβοργώντες το) οὖν παπείσας 

ποῖζσι «νσδέοι». Ἑτ εεττὸ αὔππα Ῥοπί εἶμες Ιπάϊσεπα, ποῦ οάπεπα τεπηρ. βιδρες- 
παπε,πιε ὰς {6 παδετ: Πα άεπι 1Η πηαιοτ[ραιτία {α]μεῖς Ώαά{ο τεπεήτής,α μάπα 
ΠΒ Όποπιε αυτξα ος ἱππιῖς ἱπάϊσεπίς , Γή υε ν]εῖς Ροπΐς εΏε εοπιπαϊεεεπάα 
τεῖρ-σιρεσπας]ασνε Εξτ Εαεκ εἶις {ἴαχεης, κωβεργάσες Ὦ) οτ.Ρτο κυβοργῶες, 



466. ΡΙΝ ΡΑΕ. 

ο ρα ρα μάνα ο. Ὃ 
-... ο 1: 

ΤΗΠΚΑςΥΤΟΌ ΑΡΟ. ΤΗΕΒΑ-. - ΘΡΑΣΥΔΑΙΟ ΘΗΒΑΤΟ.., 
σαι)» οαφεῖ, ΠΟ» Ῥμετο βιάἡ - 

εμτ[οσ], 

ΕΙΔΟΣ ΤΑ. ΟΡ Έ χτ.: 

ΑΚΟΥΜΕΝΤΥΝΜ. 

ε[ζεης εμγής [σα οἰέίογίαμα 

μμ ””υ” μι σσ σσ πο σσ ο. ἦῑἲ. μμ μα 

τα οί... μμ...  υυ.. 

ανα Τις 4ἷο]ε 
αάερεα»., {ωμάσχμν ὁ α ῥά1γή υιέδογής ρε «7 {/ἱο οἱ ρά- 

ο ο ες, ὦ υἶ ες εἰ. σεπετε υπάε ἀἰσγεσίτῃ { υὲ- 

{4 ῥΥίμαίά ο άες. «4ὶ Ξ ργήη μάς. «4 σψοφμε αἰστε[ζο οηος. βαδεῖ 4αδ-- 

{ο [οςρ «υ] Δρ ῥίραμο..- 

ποιος ἃ. 

ο ζαάπα Εἶα., τὸ οαῖ- 
εἶεπα δεπηεῖε Ώεβτατα εαξ- 
1εβίππι Έλα «οπταδετπα- 
Ἡςς ΣῬοβα παπι βα]πάπε ἷπ- 
Ρίτες το. εχεωχῖτ : τήστς 

ςοπιπιπηϊ «τη πιοήπῖς Ἰδε- 
τεϊάῖδιας εβαίαπιο στᾶς Ίπο, 

ξλᾶα  Ι.επεοῖλεα λατιιτα. 

Ὄεα , Ροβασαπι 1π πατε 

Ρταεἴρίτετω τε ἀεάιαα , 1τε 

εππι Αἰσπιεπα Ἠετευσ]]ς 

πηαῖτε ρταβαπή(βπιοσυπι 
ΦΠοσησα σεπῖσσςξ; ἓῖς βά 

Μείῖαπι ὁ εεααὶ Εατα 1... 

τηεπί {οσοσεση , αρπά αἩ ατα 
εα οταςυίαπι γοεατατι αἳ 

Αροϊμπε Ππιεπῖπτη,ῖπ απο΄ 

αὔτοοσητα τεἰροόαπι ἃ 1 Βεραπῖς εοπ(εσσατοσασὶ ε εορῖα, - 

εροφὰ α. κὠλ. ὃ. - 

Κόβμου κόραιΣεµέλα τν 

ϱὃρ Ολυμπιάδων «ἀγιὼ- - 
πες 

πνω Ὦ Λευκοδέα. σου- 
παρ 

ὀμορίλα με. Ἀσηρείδων, 
τ τ : 
ἔτε συ Ἡρανλέος ἀθισορό- 

τρ 
ασε παρ λπελία » χευ- 

στων 
εἰς «θυτον σοιπέδων - 
ὁήσανεβ 9 ν σεείαλλ᾽ 

επ-- 

μαστε Λοξίας» 

ρετάφεασ,- 

εάα, ση 5 δεππείε 
φάε ΟΙΥρ]αάμηό 
εομσδεγμα[ώ. Ιπο αἡ- 
21 ΙΕΠεΟΙΡεα εο/άεηι - 
εη 11 Νετειάς- 

-ὅης ΣβΑ/άήπος {ηεο[εῆς» -- 

πε Ηεγωμό σεπε- 
76[4 ΠάΓΥε μα ΜεἴλαμΣ» 

αά αώγέμΗΗ ζΜΤέΟ7Η22 

221οά 22 ο 
μοι εκἰπηὲ Ργο/έ- -- 

ζκαση εξ Ροηογε -Α- 
ρδ1ο, 



Ῥνυπτπιοκ οϱΡΕ σε. 467 
Θμασδωῳ. Τητα[γάφι» 1βε Ταεῦαπης ατμίεεα Εάξ, γε ςοπίῖαξ εχ Πος επ 

“εοπιο. Ψἱοῖε 25 Ῥγεμίαἁε,εἶπα εΏει αἀοἰείσεας : ἵτεσηπα 3 43αά1ο, γεὶ ἁαμίος 
:ἆαπα ἅτατε ρτουεδος.]5 ραττεσι Πα Ὀαϊε γἰδξοσι5 εῖατα Ιπβσπεπα.Ο η Ηπα αμτεπα 
ρηϊµαταπι νίτατα ἑγταππίάϊ απτεροηῖς» γἰάετας Είπε εοΙβεπάμπι;, επι Βοπη]- 
Ώεπα ρτίπατασα ἑαῑς. Ἱ 

«Κάδμου κόρα. Ἐχοτάϊμπα αὉ 4ροβτορῃες από εοπιρείίας Τβεραπας Ἠετοὶ- 
πας» ΤΠερασυπι «πεπα Ιαιάαης: εάίησε Ιπυήτας αἆ Ἰαμάες ΑροϊλΗαίς εαπεηάας, 
είς. {αοτῖς ἵπ ]μᾶϊς γ]ξτοτίαπα ορΗπιῖς.Τ)ε Ες Οαἀτωί ΕΠα δις Ίαπα ἔαέτα παε- 

ε"εο ἵπ Ογπιρη». : ασας ο 
Σεμέλα. Ώοσιεὸ Ρτο Σεμέλ». Ἠας αῖα {α «α]ωηπῃ εταβ{]ατα ε{ξ,γδεατητ Όλυμ- 

Ἱπιάδων ἄγυατεηος εξ,” Ολυμπίων Θεῶν σιύθικος ».Ώεαγαή εε]εβ (η εοηγαὐεγηα (ή. 
Ίπο γετὸ,ααία εὖπι {ε ρταεἰρίτεπῃ ἵπ πιατς ἀεά[πει, Ώεα ταατίπα Εαδχα εβ,γοτα- 

«ΕΣ ὀμοδέλαμος Νμρήδωγ:αιᾶ: Νετεῖί Π1α,Ώεααιε πιαῖς ρηεατχ {μπε. 
"άγηαπε. Ἐκροπίεί ὰ 56Πο]. σιώοικος:ξοσεὲ ἀετίμαίο ποπαίπε αὓ ἀγιώ, Πσηϊ- 

Πεαητε αἱαιαπάο ο» Ῥιῶηία» γετοναντεΒε Ἠεβγοβίο. ὀμοδάλαμος», εξ ὁ ὁμᾶ -) 
εν τῷ ἄυτρ Φαλάμῳ εἰκὼ;.ϱ11 {11 εράέππαῳ πε 1 Σᾖα]α/πο Ὀαδιζαγ. ποπ Ὦος. ρτο 

ποτ). 

ἔτε σιὼ,οεαυἵεΗΣ ἔετεῖο Ηετοῖπς,αἆ αιαΏι {ΕΓΠΊΟΠεΠΑ εοπµετεῖς, Αἰσπιεπα 
πὐπαίζατα» οπαπα ρετ ρερΒτα απ ἀεποεαε, πιαίτεπι Ἠετευ]ῖς αρρεἰἱαπάο » {ἆ- 

σας αθιόλρνον » Οὐἷα αβίεους εἷοις ἔτεκη ὦν ἓὶ τόκῳ» γα[αηΣτς/ηνος Άδίος ες γήο 

ρα αό ος παρα Μελίαν. Τοεμ5 αἆ απέπι Ἠετοίπας Παίζες εοπµοζας. πἰπήτηπι αἆ αάντασα, 
Ίος εἴε, {αςεἶ]επα, ἵα απο ἑαπα ια δα επείαητο αριὰ Μεβαπι αμτειτεῖροάες ρο- 

“Πποδαπευσ: δε ἵπ απο ΤΠεραπ! επίροἆας εοπ{εεκεδόπε. Με]ία οµτοπα εβ ΤΠπεπϊ 
΄Ίοτος, απα --- Τεπεταπι Εεπιήε »ὰ απο Ταεδίς ἀῑάυπι Τεπετίσυπα {6- 
ο ἆππι. Ἑαάετα έιε Όεεαηί Π[τα, εἰώΐίααε ΠΠπμς γατες. αὐά Ῥτορε ΠἩπιεπαπιβιῃ- 

Ἰαήσηνς, Ὡπαερίαπι οξβεμίηπι αδερας» νδΙ τείροπία ἆαδατ, Ῥαιδέεα ἔοης εἩ. 
Μεμα «εορποπἠπίς. Ηᾶς 4πποτας 9ε]ᾗο]. Ψετὴπι Ῥαυ/απίας 1η Ῥαος, αἲε Τμπε- 

παπα εῆς «οἶ]επι αἲ ἀεκιταπα ΤΠεῦατηπι Ροτεασα ο ἵη απο Αροηπίς Εξ {αςε]- 
Ἰάπ1,αἆ εα]ης ἱποτεπυσι ετας Μετεητίας δε Μίπεταα, ΡβΙάια ὃς ὃεορα ορετᾶ. 
Ἠις ροξτα νειρα Ροεῖᾶς αμὰπι αἆ «3 «πα 5ΕΠΟ].απποταε,ραέο τεξετεπάα.Ὁἷ- 

Ἴκαεας ἃ Τπείαπο 1 ῬΏεπιοίζεηίς επεοπαῖο Ῥϊπάαει γετίης 
Μελίω αρρε]]αι. : 

ες ἀἆθυτου Ἰδεμεπης Βεπετίς νοςαὈι]ητα ἀθντο-. Ώερο { νε απποτᾶς 
δεβοί[αΙ. } πια[εμ παπα {αοῖς Ῥϊπάστις - ςς ο : αποά Πε αρο]άε. Ψετᾶπι ρµτο 
ἀθυτο  οΏς αἀἰεξΗπια 2 δε «οπΏτπεπάππη «πα Ὀησαυρὺ : ἃε εεπιρ]ήτα 4 
πηοπίηπα νοςατὶ βησαωρὸν ἄθλντον τεμπέδων » αμία εὸ ποπ ἁρραεις Ίπστεᾶϊ τέ- 
Ηρίοπῖς εαµία. Τηρούας οπτεπι 9Ἠγςος ποπηῖῃας Ροξτα {οττὲ οῦ Ρις (ἑοπείαήν 

Ρ]εταεῖς, αυα ἁοπαῦαητητ. Νάπα Ῥαιήαηίας ἵῃ Ῥρεοείεῖς, απεος Εαἱβε ἅῑσιε, 

"ρίαλλα , Ἠδς εἲ » Ἓξόλω,, Αροϊΐσιεπα» Λοξίᾶν αητοποπαΗαςὲ αρρε[1ᾶς, 

ΥὈΙ. 2Ευσαλάχα τον 

πα Ἡ 



ον. κο..." ο ϱυ μμ. 6.0. με μθ 

πες νι φαν 

46δ. 

παράφραση. 

Σπ. απο,αὉ Αροΐμπε εχ]- 
σπὶὸ Βοποταῖο,νεξατείροη- 
{αἁαητατ, Ο Πα Εατπλο-. 
ας, δεπηε]ε, ἵπασαπι ,ἕ ο - 

ἐν. μεν, οὃ σώδες Αρμονίας » ἐγα- 
Ν 

πο. παπε Με]α Πα εοπ- 
στερατατΏ. Πετοϊάυπα ἹπάΙ-- 
Φεβαττα «αἴαπι Ἡπς Υο- 
οαϊ ,αἆ «οππεπ]επά στη, τς... 
Τλβεπία {ασταπα, απα Ρσῖ- 
Σπα Ὀε]ρ Εᾶς τεσπα ]ε,ᾶς τεί- 
Ῥοπία ἀεάϊσ:δε νε Ργιποπξ - 
Ὕτρεπι Ώε]ρμόίασε,αμίτει- 
Σε νποὈ]]ἶεις,, {εα Πις-- 
ἁἴππα , υδΙ τγετιάεαπι εί. 
οταευίπαι, ἴπειητε γείρετα 
σε]εῦτετῖς. 

ΡΙΝΡΟΑ ΣΙ 

Τσμζωνον αἲ ὄυμα- 

ἔω »"ἀλαδία µωτέων 9ὼ-. 
227. 

και 
ωΌ. 35 ο ερες 

γωὺ ὀπίγομωγ γρωϊδων 

ορατον ὀμμγυρέα καλε σιωή»... 
ον». 

ὄφρα Θέμν ἱορα ο Πυξο- 

νά τε 3) ορβοδίκα». 
γὰς. ὀμφβαλον κελαδῆτε, 

α. 
λα ΄ 

κρα. σι ἑωσέρα, - 

μετάφρασει-- 

1πεπιήππημε ποηιῖ- 
ήν γεγάτη γάσιοί- 
ΊίοΥΗή [εάεπη. Ο βή8 
Ἠβγή]οπίφ η (η πε 

εοπ/όγΣεΠ, Ἠετοιάμε 
εαᾳ [ηί εοΊσγε- 

ΦΑΣΗ Ὑοςαέ τά ο0Ἠη- 
{εη/Π( ΜΗ. Το 

/Γαοζαη Ργεβοπόπασος. 
ὄ χεῖα Μμάίσω ἆμηγε 
γαιῶμη Σεγγο Τε- 
{οπεζοργΏπά επ νθ- - 
/ρεἠ. 

Ἱσμίώνον. Φεευπάμπι 5εῃο].γἰάσευς Ππιεπίμτα οἀγειπι ία απο υαεἰεπαβατως- - 
Τεπετις Με]α εκ Αρο]Ηπε ΠΠιςαὉ Ἡτπεπο Πίο ἀιάαπαιγεί ροεὴς ὰ εο]]ες 

ΠΡαιήαπία ετοάπαµς, ρτορε σπεπι ετας εοἱ]οσατώσα. ὀνύριαξεν. ΝΜερ]-αμασπι. της- 

επί «οΗ{9.Α ερ] πωµταεο {οευπίἀο ο.ἵη ν.δὲ Ώος.ἔοιπαπαξο ΑοσΙῖο ΡΙΟ ὠγόμασε ος 

ὄγομάζω.δε µαντείων Σώκον,Ώος εἴῖ,Ὦ µαντευµάσων χάνεδ ρα». 51 Ῥ]αςες Ῥαυίααῖς οἳ- 
ἀετμοτίο,άϊσεεαταῦΡ Ἡππεπο «οἷ]ς. 

ὦ σαῖδες Αεωωία,. Οοπαρε[]αείοποτι Ἱεεταινὰ ππατετπο Θεπετε, ἂαπα Οράμιας 
{με εὔσαπα ῥατει,Ηθεπιοπία 1πΏ:ΕΕ. : 9 
δα καὶ Ἠος εἴξικαὶ γωῶ ὀνταύθα 3 ἐγτοπίων ἡρωΐδων πλἌδος σιωνδροισμδνον εσοχή” 

λόται Φελσιλδεν. ΟΦ είευς απΐς νοςεζ,αη γιἕχοτ,αη. ΑΡο[ο.» 4 Μεμα: γετήπι 

Με]ία ροβἡς {απαῖπα {απαίπας «οΏιοσας:Ηετοϊά πα Πἰταίσαπα εσεευπα. ΕΕ ει 

ττες Π]]α,,θεπιε]ε,Ίπο,δε Αἰεπιεπα πο ροβιε ἀῑσί ερατὸς» Ἆνος εἶτ, τρ Σ Σάο» Ρη- 

εεπα ᾗος ὃς αε οἷής ΤΕεδραϊς Ππεε]Ησεπάμπι,σμαξηπα οαερή Ροξία γε]ε νε ᾗᾶ 
ετες ααοσµε ἵπτεσβπς. ος - .. 

ὀπύγομον.Ἠ ος εβε,ντόσιον,ὀσεχώειον, δε Πε ]να. Ναπι ἐσίγομος Ροξείςα Υος, βΡΠϊ- 
Φεαι Ἰάεπι-ας συύνοµος.ϱ.ἀ.ὁ ἐπὶ αἲξ ἄμσᾶ γομΏμὸ, ἀπὶ ὃὶ ἄν γομῶς ὢν: 1 εὔάενε γε 

σίοπεὁ ἡάυ ρα ΥΕΣΓΑΣΗΥ. τος ες ς 
᾿δωωα. Ώος εξω οροισαδῥον. Έπε επῖτα ὰ τεᾷῖο ὁμηλυρλς » ἐοε-Ὦε. Ρ9ξ5. .. 

Αεοὶ. Ῥτο εοπαπα».ΡοξΏςο ὀμηγεεμε,εοησγεσάση».[ΠΗαὰ,α.ἩἨοππετ. ὀμρεεέες ἑλλῥου-- 

ποιος εβζχεεσονωπεγεξακὶ (ωηε- Ἠος αἀλεξθνυπω βε αἲ ὃμᾶ ἀγάρω. Όσομσεος 

Πα βαπς. ὁρώνες εε{15 Περι. 7.σιωῄδυ Ὦ οτ.ὃς Ίόπ.ρτο σιωένας Ώος Ε{Ξ» σωνέρ- 

ως οσο Θέρνι Επῑς ἴη-απεπι Ἠετοῖάες εοΏΠοςαπεΙνε Τρεπαίπ,Ῥγτλοπεπο,δέ 

υνοβί]ίσιμπα εεστᾶ εεἰεὈτεπε.ἶας θηζεπι ομιαία ἆς ερἀεπι ἁϊεμασης Ίοσο. ἐνάΠ1 -ι 



ΡΥΤΕΕΙΟΚ.  9ΡΕ ΧΙ 469 
Ἐχε]ρΗή, {ει Ώγε[ο,τεστα «Εξ νπηδί]]ει» : ατα ἀε τε Ίατα απεὸ ἁάαπιευς βς Υο- 
εξεατ Ώ εἱρβ!.Ηΐς ΤΠεταϊάϊς ϐε ππεητίο,αιία πας Ώεα ἀῑείτατ ρείπια Ἠοπηπ - 
δες οταεη]αᾳ{άαιε Ώ εἱραῖς ἀεάιβε,νδῖ αΏτε Αροϊῄπεπι τεσπαμ!ε, Τειτα Τμε- 
σηὶ15 ππατετ ρτίτοἶπι Εμὶς οχαςι]ο ρταξεής, ἀεϊπάς Νεραιπης» τοτεῖὸ Τπεπεϊς, 
ταπάεπα Αρο]1ο»γετείζατης Οσρµευς {π Τηεπιίαῑς Ἠγπαποιὰ ΤΠεπήάε Βεμιρεύεν 
ἀπέταπα, ος : 

ὀρθοδίκω Ώοσ. Ρτο ὀρδοδίκίω, ὀρροδίκως Ῥοξς; νοςαῦ. γεᾶᾳ ἡμά λεία» οι 2ε- 
βοη/α ἆαλε» Ὑπο Υετθο γεγλάερρ. }ὰς Ώοτ. Ρτο 149. Ῥοστὸ ἄκρα ἑασέρισνβ” 
ἆς εοπιροβεΙπι ἀχρέσσεερε, εβ ἱπερίεπε νεβῥεγα. Οὐ{ετμαπάα εεππροσί5-ἓα 
αιοά «οπιµοςαΏευς» εἰτομηαηεία, - : 

σπιράφραστες- Ξ ἔπωδ. κὠλ. ς’»- αεπόφεοσς. 

ο Οἳο ἔᾶο εττῖςῬεπε- ἐπαπύλοισ Θήέας Τβεδῷ [6ρεετι Ρ0}- σηστίτα: ο ος αν 2άθν , ἀγῶνί τε Κίβῥας" ο 2 ῥαδοησόη δεπε- 
παήας Ῥιμμη μο τοος . ὢ τῷ Θρασυθῶοε Ἰωασως- ερ σεγζΑ/μΗπέ/ηε εετταπαῖΏς Ῥγεβίαεο ρτορε - ρα 
«τλαπι εε[ερτατί {ο]το: δν. : κ Πμο-Ε ο. ω απο Τῃτα[γάαις Τ{ε- ΄ πεῖτος ἐπί 5ἐφάγον πατεώαμ βα- εώς /4ΕΤΟΥ ΙΑ ΑΙ) - 
Ῥαρυς γἱάοσίαπι αἄερτας- λῶγ, 11417 ΡΗΣΕΤΗΙ αγ, 
ραεεανε ο πηοπιοασα ὧν ἀφγεα αῤέραισ υλάδα- {γής εἶ ΄εογοπής γε 18ςας πας ΡαἵΠς τι- -- . .- ς Ξ τς 
ἁποσίας, Ρτῖπια τας (πατες- Ξ ὼ ο. 2 -- - κ. 
εἶατα Εαπηῆα παπηεταπάααι ἔένα Λάκώγος Ορέσα, : {εβΣή τησ: Βγ]ή 

"«Έετεης «οτοπΏπα,α πα ἀε- γΙΠΕΕΥΕΕ, βοβιὴ Ο7ε[ο Τζο. 8Π1. 
: εοταϊας {πῑτ {π Ἠαο ντδε : 

Ῥμοσίάϊςταρϊοπίς,επἶας σεχ Εαῖτ Ῥγ]αάες δετορΒῇ/ Βἶῑας, ἃς 1αοεάαπιοπ] Οτεβῆς Γπείποσς 
3Εαΐσης. . ς 

ο. Θήβας χάευ.θυάμάϊ χαπατιθέρδνα,. Ἐξεπίπα Ὀεαεβε τη ἶω εἶπείπι Εοἱ]σεη, τεἁυηάας 1ῃ Ραϊτίααι.ς σΓβαπι,νε {πριπάς,ρτο Έγιλοπε ἆῑςίε. 
ὦ τῷ. Ατῆςιρταροβερτο {Ιο1ηπόχ. ῥ.α.ἀ. ὦ ᾧ ἀγῶνι Θρασυδῶος αὐέμνησεν ἃ παπεικὸν οἶκον γείτος «ἔφανον ἀιτῷ ἀπιβαλὼν, ὅπ ἐπέτυχε σίκκς ἓν τῇ σλεσία δρα αἩ ΤΠυ-- λάσου » οἩ αἴλου αὉ Λάκωνος Οεέσου, Ὠ]κίτ Ώος. ὅ; Ππαρίεκ ἔμωασε Ρτο «οπι- ΡοΏτο αέμησε» ος 6, µωήμζω ὔχαλε. ἁῑεῖε ἔσίαν πεισεῴαν,' σατοικὸν ἕκογντ Ἠϊς- - τοηῖς ἑκίαν' {σπι 1π ΟΙγπαρ. -. σεΐτος. 1ἠπη1ε - Ῥοξτα γε] Τηταψάκιαι πας Επαί]τας τετεῖασι εβξ αι Ρστία ΥάσετΙε : γεί παης εἶως Επι] εοτείαπι γιδτοσίαπα» {ρβαβπεε αυτεσα Ρτίπιαπα, : 
ἐν ἄφγεώς. Ῥετρηταβς ]οεῖ γῖδλοτὶς - ου {η Ῥποσϊὰε εβ. Ῥποσϊάϊς 2ικ- 

τετ τες τς ιτορβ{ης Ῥγ]αάις ρατετ : Ῥγ]αάες αυτεπι Οτείής ΠΗς Ιπείπιας 
ἀπαίους: 5ἆ ειήης Π[βοσίαπη ΑΡ] Ώερ]ε σάαπι, Πνλάδε» δε Ορέκα Ἠοτ. ΡὲΟ Ττω-.- λάφν ὃς Οεέρυ. ον 

: Να 



::ζαπάταπι Ῥτίαπηϊεχ Ὁατάα- 
«πο οπππά1 ΕΗαπα. 

ο ῬΝ Ρ.ΑΡΙΤ 

παράθῥασν, (οφὴ β. κάλ.δ, -Εετάφρασο, 

"Ότεία Ατβποξ πσιῆκ ἃ Φονευομλός. Θποηι ας : δι 3 

. εηραῖς , δε εἶαπι {αράαχίε ἐπ ΕΠΖΡΓΡΕΕ Δ ΄ , 
: Ὁν. πατρος ο Αεσγόα Κλυ ο ο 

. σπαττῖ ΟΙγιαπιπεβσς, πε ἵπ 695 2 λθσγοα Κλυταίρη- 7είαγ Ρασετ, να 
2 

οππι επάεμδας. πιαπῖδης ο λδὰ ες ιο ρε (ᾳπἶτετ,φπαπι ἔεττο ἵπτος- Χείρῶν ἀπὸ κρατειαξ ὂμ σέλα δη ἀτβροξ γΗγγὶκ  ὃ 
βεἰεδατεῖας Ραιτέτα, γάς- ΄ τερφὸς αὖελε φνασω θεος” ο] εταρ1Ε Ιαζμοο, 
Πρες πιατῖαπι ΑσαππΕπΙΠΟ- ὅποτε Δαρδαίδα χόραν Πειά- Επάο Ῥαγάσηίήα ᾖ- 
πετη,εβάέπιαπς ορεσᾶ --αΐ- ου "αμ Ρείάπη αβη- 

Καασαρδραρ πολιῷ λαλκῷ 
«σὺ Αγαμεμρογία. 
-φυχάᾷ πόρυ Αλέετος ᾱ- 
«απο «παρ ἔνσειον : 

Οὔεαηπείγο Ππαπ]- 

ΑςΑΡΙΕΙΗΠΟΠίς ζηημα 
πσχεύπε Αεῤετοηε 
-αά γέρατη νπηύτο[ατη 

«Σ ἳ. Ατῆςρτῶρ.ρτο {ηδΊαπᾶ, ο), ΟΡήετυα σαέκβασν εΏε ἂτε Ρεοροβίᾶν : πτσς : 
-εεξαπαιουε {ατῖς Ιητεπιρε(Ἡπαπα » Ὑε πποπεε 9εΠο]. δεά Ώος Ῥϊπάατο «οπίτε- 

Έηπι. Ἠϊο ἁρτεάϊτς ἵπ Ἡήβοτίαπι Οτεβίς, δε εἶης ρατεπευπα. Ώς αμα γίάε 
Ῥεπεταπι Ίπ Αβαπιεπιποπς:Ειρίάεπι ἵη Οτεβε : δορλοεἰεπιέω Εἰεξετα:Ἡο- 
ππετυπα Οἆ. 4. 

Αρσηόα ΏΟΣ.ΡΓΟ Αρσινόη» αυς πµετὶς δς Ὁτε[Ης(α ατα εατπεῃ τ αοἁαταίατα 

αρρείίας Ῥπετεσγάες)δ; εωίης βΗ μαι Αεσίβλης οες]άῑς» παπεηςἱ ρυταὮς Ο:ε-. 
Πεπι,αυεπα ἔηπα τεπαροτίς εΓἴπιηπα επἰραίς οεείἀετε ααᾶτεπεῖ, κρωτεραῦ Τ)ος.Ρῖο 

«κρατειῶ»δε -αὖελε περ].αµσπι.ρτο αὐώῖλε. Δαρδωίδα Ώοχ.ρτο Δαρδανίαου. πα εκ τες τν .] : ς 
Τ)ατάαπο Επῑε οπἱυπάιις Ῥείατηις, σι) Αγαμειωονίᾳ ἠνχά. Ῥεηρβταβσὲ Ρτο σιῦ 

΄ , . λος ὄνοηὶ στο 
Αγαμεμηγένπορευε, Ώες].οισπι.ρτο ἔπέρευε,ὰ πορένω ΠβαΙῄεαπτε ποιῶ πορέυεδπνπέµπω» 

ἀγαμι εὐγα/ζο «γε ο 

ἔγε Γατί0 » ήτο. Ῥοξεῖςοξ δε Ρεήρῃταβϊεὸ ἀῑσῖεις πορέυει Αλέέργτος ὠκταὶ παρ ἓν- 
ἐ - 5 - σιΡΓΟ κτώνευ.Ροττὸ ἆατα) Ώοτ.ρτο ἀκτίω.Υ1ὰς πεεένευ Ο,3.Οσπαρ. 

΄ 

παραφεησι, 

Ὕεππι Ίτασα οταἀε]ιςτ]- 
Ίας πια Ώετῖς 1π γίταπῃ ας-- 

εξάϊε,ἁοἷος {αίεερτας αὐδά 
1ρήφεπῖα Βο 1π Ααμάῑς 
:Ἑπτίρο Ρτοςυ] ὰ Ρατίαρτο 
ὨΩίωτε εχετοῖτες ἴπαπιοἶατα 

βηϊΠετ ατα τεςαἀεπι]ρά εδ- 
οἰπεήΏ λα Υετὸ 1]απι αἩῑς- 

᾿μοἱα ἱεδτο Πδιάκπαστεπα, δε 

ππεπεᾶ ποτε Ιαίαπιεπεξ, 

πηστας Πε τεάποϊ πηβΠξο 

ος κ 

αγτςρ. Κῶλι 

κ ΄ ” ΄ 

γηλής αμα. ποτερεν 
Σ/ ΄ 

γω αρ Τριλύεια ἐπ᾽ «Ἐθεί- 

ῷ νε. ο 
σροιλθεισα ηλε παάσεας, Έλι 
τν : 

, », Ξ 
βαρυπαλαμον ορσαι -αόλον, 
3 ες ΄ / "΄ ΄ 

} ἕπερῳ λέχει όχμαλιζομε- 

γα 
΄ ο 

ὠύχιο παράρον κοῖταις 

, 
-μεπαφρασ 5ο 

20121/2Υ1ΕΟΥ5 1162. 

2ρμά Εατέραα παπά - 

24 ΡΥοΕΗ 2ΡάΣΥ2, 1- 
: τς 

πι /αμ1έ σα (η ΕριεπάΣ 

ἔγαηε σγαµ12 0 1ΕΏΕ: 

{πα [ίοπο 1 εδ] ἶᾳ- 

4ΕΗΜΕΜΖΕΠΣ Ί40γε τκ- 
μερα ποᾶ γη σΤΖ/{µεΥ- 

“εγω εαν Ιρή]σεμίς 



ρυντττας οσε κι 4 ΤΙ. 
Ῥαπας ἆλέει, αἆ Ἀοερατ- σὺ ϱὶ γέαις ἀλόλοις 22 ΕζΕΥΗΗΣ δή (ΗΡΙ Η3. 
τοἰᾷἵαπι εοπηραἩς 2 εἶπῃ - ἔλθισον ἀμπλάχιον» κἁ- Ομοά νεῖπε Ἡμεπὶ- {επτειτ που παρίς αἁπ]το- 
σῖηπα γίτο εἴε.εΓἴππε 1π-- 
τοἰεταδτ]ε. 

λυναά τ΄ ἀμβχανον- - ο 18 η πηρε οὐἱοββ]-. 
Ἴ εξ ο] μήεν οεεμ[λαγέφηε Ἱπεροβιύή]ε 

πότερον γη. Φαϊρίαπα Ἰπεεστοβᾶπ» Ροξτα αμα τῖεταπεῖ {οε]ετῖς ολ/απι. Νϊπαϊ- 
σηπα νεταπα αὐία βΠαπι Τρβ]σεπίαπα το {α]ωτε παιῖηπα Ὅιαπα. ΑΦαΠΙΕΠΙΠοΟΠ - 
Ππαπιο]αιίτ: απ νετὸ απία αἀ]εετα εταῖ » ἃς ππεεµεδαῖ Πε ΠΠατίεο ραπας ἆα- 
τες ο 

ἔχδισε βαρυπάλαμων. Ἠος ε{ἲ, ἀστίω ὑπὸ α λύπις ὀκύηση » ὥςε πίὼ ὀργίω) ταύτίω ἃ- 
Ἄθυσα» βαρύτατου το ἐπιχείρημα αβαθτα.. Ώεῖτ Ππαπποἰαίαπα ἵπ Έωτίρο , ος εβ ἵω 
(α]σϊάεῖα αμα εβ Αι]ί5,νΏὈἳ Εαῑε βαεἰο παπίαπι.Ώε Ἐυτίρο γΙάς 91ταΡ. ο. δε 
Μείαπα 2. Πο. βαρυπαάκαμκος εᾶ 6 βαρύ τ παλαμώμλνος. 

Αα ς { φις ον τ Ας 2 ον ΄ επ Δ να ἡ ἕτερῳ λέχη. Αἴτετα «αυήα.ᾳ.ᾱ. 3 ἕτέρῳ αμΦοὶ μασλορδύίω αἱ γυωτιεγα) οικείας 
σωωώσίαι “παρήγα22Υ κεὶ αν Αγαμεμφογοςιὼσε σι ζύλω ἄυχ φογεῖσαι : Ὦ)οτ.εΏ σαμαλιζομά- 
γαρ Ρτο όαμαλιζορδρίω,Ώος εξ, δεμώλεως ο κίω αἀσελγᾶσω. ἩετΏιιτα Φαµαλίζειν αἷια 
ΠοπϊΠεαείοπε οεευττίε Ῥγτὰ.ς. δαμαλίζεδς Ρα "ταππα εβ, μερες Β/οΓο 11 -- 
Φε. παρόρον απρπι. πηερ]εξξο Ἱεσεπάωπα ρτο ϱοπαπι. ὃς Ατεῖςο- σερήγα2ον νε 
Τ0Γ.σαρβ22ν Ῥτο «ΟΠΗΙΩ. παρῇρργ. {εά ππετεῖ τατίο Ἑ οτ/παηπα ΠΟΠ έἔετι Πος Ίοςο. 

τὸ δὴ γέας.Απιρμβςκεῖο οτησαἰπῖς ὰ εἰτεμπβαηεῖα τεπηροεΐς. Μαπι νίτο εΒ 
{πτο]ετορί]ις β ποια πµΡεα «οτωτηῖτεαξ αἀπ[εεγίαπα:ο στα { Ροίξ Ιοησυπα εεΠι- -- 
ας 1ἆ {οείας Ρειρείτει:Ιἀεόαιε τηας]15 Ίσαπα γ]τί τεξοτπηάαδαξ, ἀμσλάλιον. Ροξε, 
γος ρτο ἁμοῤπημαρρτο 41ο ἀμπλαχία ετίαπι ἀῑεῖεητ, - 

ν 

σπεράθεσσς. - ἔπῳθι. κώλ. σο---- μετάρξασε,- π 

πος Πεή ροβετι εἰ ἴσπο-  αλλοτείαισι γλάσσοκς, αΙΏὸ {ἱησηήηα]ο-. ὑΝ ο ΄ τη τς Ξ Ξ ὦ 

ἔαπη πιαποσεῦεἴτα γη]ρυς, χακρλόλοι 3 πολῖσαι, άεω επί {ππε εἶπρυ επῖ-ίατ ποῖΏση εταε Πωσαᾶ Ἴθει τε }ὸ ὄλβος κε µεὶ ο πόρο : 
εοπιρείσετε ποπ Ῥοῄςε :ἃς --- Σε πο τωσ- {αν 1πέσφμε ορμΙεηΣί4 
εἶπες πια]εάιεεπιία σατι- 7οΥ. 6 110Υε/Η 11111471. 1 -- στο ολ αν. ρα ς ο ος ἀαπτ]έαας Φα οσυτο {ριέ-  ὁ ὃ χαμλὰ πνέωγ, ἄφαρτον βεὲ- - Οἱ ρε λα - ἀιάα εἰ ξοτίαπα., οταιήτες ---μει ο σε 5 κο ο) ες. : /ρηασν οῦ/ζμγὲ [γεμί. 
κ ο ο ο ος 
Ώοα εχρίοτεητ. Έτρο εὖπι ο. : ἐρ/2-Ηεγος ΑΣγ1άε5 7έ- 
εβπάξπι Ρο ἀεεεππῖστι Χέῳ αλυπας ἓν Ἁμύ- - 12ος Σε ερ[εύγες - 
Σηε]γτας αἆ «Απιγεῖας το- χλακς» ο Απηγείαρ» ἁγμῖει Ἠετος Ασαππεππποπ Αιτεῖ Ες «8 Ἱπτετέεξεας,- 

ό ἍὭ κ Ξ : . . πα . «φλρλολι Ὁ πολῖτα, Ὦ Μρτεβπυπομ]α 1 γη]οί Ιοαιασίεατεπαι δε πιο]εάϊσεπεῖαπα:"' οπάῃς αµ/α εί πμιάίο,αυα ξαιάεε βεπος πηοῖες εΏτρεσε: Ρτζ{ετείτα γετὸ εο- 
πιο] εχεε[Ποτε ξοτεήπα η ]οςο γεσίαπεης. - 
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472 ΡΙΝΡΑΧΕΤ 
ἴπεε τε αδ.Κ εάάϊέ ελεῖοπεπι «ης  Ῥορμίατες βηε πια[εά{εῖ, αν) ὁν ἐυπγία ἑ σ , . { . . το μικρὸν Έχει Φ3όγου. θυσΠὶζ µείονα «ΟΠΠΡΑΓΩΞ, ρτο Ροβείμο Ἰακρὸν νε ἵα ΟΙγπιρ. 

µείων ἔπετοι «ώμος. 

:ὁ ὃ χαρλα. Α. οοπίτατίο..ἀ, ὃ ὃπιπεὰ πνέων  ὕρρων ἕ ἐωτελὴς καὶ πόνηςς. ταν, ο ων 3 5 ος οώ ες - ςς ὠφώνως ἠλΕΙΣ 72ρωω ἀφαγής Έδη.ΨΟΧ χαμηλος εῖ Ροξε.ρτο ταπεγὸς, ὀυτελὴς, ὃς Βτ ὃ 
χαμαὺ ΓΗ. 

τδώ5 ῥὲ-' Ίτασμε ΑραπιεππποΏ εὖπι ροῇΏ ἀεσεπῃαίεπι Ττοῖα ὀΡβάϊοπεπι,σα, 
ἑαπάεπι {πριετία ἆοπαιπι τερετετετ,]οίαιιε οξίο ὃς αωίοτε Ετυϊεασασι {ε {ρετα- 
τεῖ, ὃς εαξο Τπ Ίοςο ΕΙτητΙπα, πα {εσὸ ἐκ Ιπάϊ {5 ετηςεϊάαεις εί, 

Αποεΐῥας Ὦοτ.ρτο Ασθείδης.ραττοηγπαίομα Ῥτο ποπαίπε Ρτορτίο,Ασαπιεπι- 
ποῃ. Απιγεία απτεπ] γη εξ εκ εεπεµΠχ Τ,α5οηίςα τεσὶοπῖς ντοῖρις: ας απ γὲ- 
ἂε Ρτουετρίασα» Αγ {ρήση ρεβάμά1. 

παρέφράσς. 

εδζαπιαίε γΙτοίπεπιναίεπη, 
Ροβᾳ παπα ρτορῖες Ηε]εμᾶ, 
αὕαπα Ρατῖς ταρµεταῖ , πες 
σεάάετε νοἰπεταΏς Ττοῖα- 
ηᾶ, εοτΏσα εἰτήτατεπι {εΙΓΟ 
Βαπιπαίΐαπε γαβαΗε, (αδ- 
πεε[ἀ(απε ἆοπαος ορυἱεωτο 
Ίπχα {ροΠαπῖτ. Ῥοττὸ {Πε 
Οτεβες εἶπι αἆλας ἱππεῃῖς 
εἴεε, εοπτα1ε {ε αἆ {επεπα 
Φιτορβίατα,επίας Ποίρίεο 
εΏ' εχεερτας ἵπ Ῥλοείάς, 
σερίοηε Άτα {ΗΡ ΡατηαΏττα. 
ἁῑεῖρας, ὃτ εππι Ῥγ]αᾶε ᾗ- - 
Ῥεταμβιπιὸ εἀπεατας. Ῥο- 
ἴεβστατε Ρτοπεξξίος,Ασα- 
ππεποποηῖς Ρᾳϊσῖς εὔεάεπι 

«οροφή γ. Κῶλιδ. 

τν τ ὄλεοσε κόρον, 
3 κ, 5 ΄ 

ἐπεὶ ἆμφ Ἑλένα πυρωθέ)- 

των 
σ ε ΄ 

Τεώων ἔλνσε εδμεις ἆβρο- 
το- 

- « 3 9 φ' ΄ 

σορ.ὁ ασ αρα ἐέγον γέρηγτα 
Σσρόφιου Ἐξίκετο γέᾳ κεφα- 

λᾷ 
/΄ ” ΄ 9 

1]άργαυσου σεδα αήτ. 
ἆλ- 

λώ γε χέένῳ συ αρει 
ἔπεφγε μητέρα ο, Φῆκέ τ' 

1- 
24Φου «ν Φογαῦς. 

μετέφρασι». 

σφασένιό, απῇὲ γἱ- 
σΙµ6, ῥο 121 Ῥτο- 
β2εΥ Ηείεπα 14166Η/Φ 
Τγοίαηές [ρο[μμίΣ ἆο- 
7105 ΡΕΠΟ {μκ. 116 
Ζ41ει Οτείες Ἠμμεπί- 

πψὲ εαρίσε αεζεσῇβΣ ἄά 
δαγορβίηπη Ῥο[ρισε {ρ- 

Ώρα, φμἱ Ῥάγπασβ ῥεᾷε 

ἠπεο[εδατ : /εά ΣηάεΠε 

Ίεητο πιάγο1 οεείῶεν 

Ρο/µέεφμε΄ 4ες 1βρμης 
το εαὔηρ. 

γ]οεεης πααέτεΒι Οἰγταποπείίταπι, Αἀπ]τετάπιαπε Ἄξσιθίνατα πεςί ἀεάε, 

ο - - ον 

μώτν τ'. (αΠαπάτα ναζες δζ ωπαρία » ΑσαπιεΠΙΠΟΠεΠΙ ροᾷ Ττοῖα εσεῖ- 
ἆῑμπι {ω (στα εἶαπι εβ {εαιητα. δε οςςἵ(ὰ ὰ Οψερπιπεβγα.ὄλεοσε πισττί ςαμία περ]. 

απραι. δὲ τεάιρ]-σ-ρτο ὤλεσε.ἀμφ᾽ Ελόνα [αῦαιιάϊ μαλόμόος,Ρουτὸ ἔλυσε σόμου ἀβεί-. 
πατο»,ΕΧΡΟΠΕ» Φέλυσε ἐυδεεμογίας τὸυ. οἴχοις, ρου πθε λος ομκου- οσα Το]εἷ- 

εως Ὦ ος. ἀβρόσα». ρτο «ΟπΙΠῃ.ἀβέότης, τ ώ 
ὃ αἱ αὖα. Ναπήταπα Οσείτες. οί ἵξᾳ κεφαλὰ ος εβ., ἔπ γέος ὢν δετορβίαπα 

αάηε Ργ]αἆἲς ραττεπι,ΙΠποοἱεητεπα ΤΤαργάρσου πόσα,» {51]. Ῥποεϊάεπα {89 Ῥατπα[ο 

Πταπι.Ροττὸ λεόνῳ»{εἲ]. ἠβήσας, {ει Φεέσηβος ὠνοππαίτεια [πεοτβεςῖς, σι αερος εξ, 
ἔέρει.(Οποά απτεπα πιαττεπι,πτεσέεςΣε Ιαμάρεις ὰ Ταοίαπο ἵπ Ἰδετοπειντ δὲ Αἱο- 
πισοη } Ρο/ήταιε Αερίββαπι ὦ φονας , ᾖᾳ [οεῦ ἀπ άογωη, ΡειρΏτα[Ειςὸ» 
ρσο ἐρόευσε, φοῖαὶ ΥΕ Πποπεῖ ΦΕλο], 1ρΐξ-» κάλοωῦται ο τόποι εἰς οἱ Φογένου- 

: Ξ πια. κε 



Ῥυ ιεσα τσ ος Ε 475 
σαι.Ἑεβειε Τεῖαπας ἵ Ῥλήϊοραις, Ρ. 1οοΣ ς, απῖά {ρᾷ Αεράθιο ριαάϊκε- 
-αῑς Ταρίεες. 

παρέφεκσς, 

"Ἑαπίάεπι αταῖςῖ ἀϊπασα- 
Ἔπας {ατα ὃς «ἴξεππιαξεας 
Ῥες τπίαπη ἴΏ ᾳπο ρεᾶςες 
Δά Ρστοστεάεπάππα αἶτες- 
Ἠΐ5 πποῖςητας , τε]έξα γία 
σααπι ῥεῖᾶς {ρβ{εεΌαπα: νῖ- 
«Δε]ίεετ επιτα Ῥτοροβτυτα 
πτσυτπεητήπι ειτασί. αΠό- 
«πε ἀϊστεάϊεης ἀεβεχ]. Απ 

:φπεπιαάσισάσπα πααῖς Ίτ-- 
Ῥετῃ τεπτοτάση 1Π εττοτες 
αὈεἴτατ,ᾷς «ρο ου] πια- 
“σεσῖαε τί αὔτερτας {π α[επα 
38 επεοπαῖο ἔετος2 Λε νετὸ 

-δ Μα, βαπίάςεαι τεσετα 
ΟΡεταπι εὔαπῃ, Υτ νίέεοτετα 
'Ἑ Ἠτασάφυτα ἰαμάες,ραέτα 

: ΞΒΡΠερ. κώκ, Ἀ. 

ΓΑ» ο μες 
3 ῥ ὦ φίλοι κατ ἁε- 

σιποξον ποιοδον ἐεγάδέως 

ὀρδαι) κέλευδον 12Υ το -ορί. 
3 

μὲ τς ἄὖεμος ἔξω «λός 
ἔβαλεν ς ὧς ὃτ ἄχατου ενα- 

λίαν βεας 
νδίσας τὸ οἲ ἐπεὸ εἰ 

δῥ 
δυωέσευ σπαρέγεν 

φωγα) δαῤυξϱν ο ἀλλοτ' 
ο ασ τε 

. τν 
λα χε ταςαδδερδον 

μετάφεασς. 

"σὲ ὅ απὶώ εν 
λέ σγεβΗΣ Ζἱ1εγ- 
πάμς τεμ ης η. 

σε ση ση 4μ7εΑ ἴη- 
ᾖββεχεσι γλα]η. 4η πήε 
αἴσηῦ νεσζµε εχήᾳ 

“παμισαείοπό «γη 
ἐχρΗ[, ΥΣ ΙΖΥΙΡΑΠΕ 
βαρῥαη» Ομδάᾖβ νενὸ 
ϐ Μ[α7πεγεεήε ραᾶα 
ἐς ῥ24ύετε νουεηι αγ- 
«5εηζο {ὲ {17ΗΙΕΣΕΗ- 
Σεπ αζλῤς αᾗία οΡοΥΣΕΣ 
-εοο1/ζεγες 

εσαετςεάςε]οςα{,ἆερες ΏπΏς επςοπαίο {οτα {πεππιρεης πιοᾷὸ Έσς, ταοάὸ Ππά εἴ Ἰπίετετε, 

μα. ϱ ῥ᾽ ὢ οἶλαι. Ἐπανόρθωσς ους εαάμαι Ιοησῖοτίς ἀῑστε[ιοπί Ίεματε εσπατιίτ. 
εσιἀ. γαὶ δὴ ὦ φίλοι κε σείοσὸν ἐπλαρνδέω, τὸ σότερον ὀυδεαν περευόµλνος. Ῥοττὸ ἁμευ- 
-ἴπορος ἀῑεῖειις σε σος, αὉ οἰμενεῶτ, ρτο ἀμθίβεδαι, δε πόρεε»Ίος ε[εοβάδιας., ὁδὸε. α. ἆ. 
4/4ΑποιαΙσεγραης σγερ. Ώερίπρβίῖς απτεπα οιΙἁ Βεῖτε, {ει Ιτεςίασετο. ἵεανς 
επήπι αιμά εξ απἀπγα]εσταῖς ροᾷες πποµετε,δς στεβατῃ εἴπη στοΏυρρεάςπα εὔστι 
Ῥεάε ρτοστεάϊεπάο «οταππατατεννίάε Ῥγτῃ.Οἆ.1. ἀμεύσας ἄὐ ἥοι. Ῥετ αρο[ΐτο- 
ΦΙεΠ αυτεπα {εγαοπετη αἆ απηὶσος «οππετεῖε,ἐγάδέω ὭΏοτ.ρτο ἐφγεδόω. : 

 µέπε. Ἠος εἴ,μών αδεμός μέ τες ἐξέῤῥεὼε αἩ δέουτος σλξιὼς ὦ δαλάσση γαιῶ Ἐἷε- 
645 εοἩατῖο ὰ πιατῖαϊς εττοσίθης {Ηπαρτα. : ; 

Μάρ. ΑροβτορΏς αἆ Μιίαπα σπα εαπι αἆ οββείαπι τειοσαε. α. ἆ. εἶ ο ἆλε- 
Ῥῶς ὦ μβσασωδα αὶ αῤγυείς πέα) σ[ φωγίω ὑφέοου παρά ο» ἄλλοτ ἄλλα ὀφείλει αλα- 
αγειν Ἐγκώκωσιό) παεόντι φύπευ τῷ πατθὶ Θᾱρασυδμίς,” τῷ ἀντῷ Θρασυδμίῳ. Ἐτ οετεὲς ᾱ- 
αμἱάεπα ππετεεάε {πα Μυΐα ορειᾶπι ]οσαιετατ,ἀεδεῦαι η Τβταβγάαα Ἰράςς 
εοεας {πεασηρετε, : 

σωωένευ Τ)ΟΣ.ΡΕΟ σωυέδον. 2.Ρετί.ΆΟΥ.2. συωεέμζωισιωέδεσο «ΟΤωΤΗ.σάνέστο 1οῦ. 
συνέ9νυ Ατεϊςὸ.ὃς σιωέσευ. ος. ὃ σεορτήστειιας ΡαεΙ[ζογ. αταρΕχεν Ώος. το «ΟΣΑΙΠ. 

«παρέχεη.φωγὴ ὑπ-αῤγοεεςπος εξ έαμιδοςς ἑσομιδος, Αριά Ευρ. ὁσαῤγυεος οδών» 2! - 
σα {ῥᾳχςεηρεβρρτορτετ τηετα]ἶα. ᾠσαῤχυερν, Ῥο]]αςὶ 15.7 εβὲ σὺ κύβδελο χξυώον. 
παραοσέωλυ Τ0Ἠ.δτ Έοτ.ρτο παράνεγ. | 

Ὅσδο 



πε τα. τισ ει ον 
ο 7 ον 3 2 ω 9 3 

ποιρᾶφρασα5. ασ .σῳδ. κῶλ., σ- ωεταφράσε.-. 

κ - - ἳ ος 9, ντ ας : ολο κος 
ποὶ ἵω ραυῖς ΤΕταγόα πάσει Που νπονίκῳ ο αΗΡραστί 1ρᾶις 27-- 

οἱ ΡγτΏίοσαπα ν]έους, γε 2ο γω ο  Θρασο. ο ορο 

ἵω 1ραας Τηταγάαί Ίεα-. : : ἔ ο ος κ 
ἀεπι:αποται σ]οτία, Ἱπάέ- ο ωςς, 3 ον Τ/γαβΙαο Σ΄ 610741 

απε Ρτοπιβααης Ἰαπσῖατε- στ «ῶφέίσωσα τε χο ονέ ο. ἰαζσα ' σσ ε- 
- µ 5 ας τς - 

ο ωακινς εὖπι 1η. , ολέγα. : Γρ]επάες τσ αιάει 
5 -ω 3 ” ς ἁ 

Ογπιρῆς Ρα]εμτα ηάο- πο ᾧ ἅρμασι χαλλήικοι σά- Φ0η4 4η. η ομγγ]- 
σα ευτίρας, φπαἁτηασίς - ς : : λα δη ρε νλάογια 
«οπιροῖες οἴπω ἔαάε {πητ, ος σα : : 
εε]ετέπιαας ποπηπίς {0ἱ- Ολυμπία τ᾽ αγώνων Φπολυβάτων «ῃροξες » 6 αρμά 
Φοτεια ας εεἰεδεττῖπιῖς Ἱ]- Έλογ, οὔ περα) εετΕΙπΙΠΏ 
νς οετταπηϊπίρης τεροτα- 3ο) ἄκτγα σι ἵπ-- 11111 ἀεριῃ{ΖΕΟΥΗΗ1ε 

Σωης υπὰ εὔπι εφ πῖς:. ποιό. τὴ μάερεῖ [ης ερίεγειη 
: ήζογεῖε εωπη εὔ ης 

. ς αγ : « 

Ὦ πατθὶ. Ῥεοροπίξ ααχηαπα εἴε ἀεεαε Εσπιπί πιαξεπἰά,πεπαρε γεΙ Τα” 

ἁδιγε] ραϊτίς εἴως νἱέτοτία εἶπι Οἰγπιβίςατασι Ῥνιασα. οδάς. 

Ἡ. Ατεῖς,ΡεαροΠε.ρτο {η δ1απξχ. ὧν ἑυφρεσιώα»κο) αδξα, πἰταϊσασα ὁ γης. Ναπε 

νιδοσία ἀεειις ὃσ Ιαηίααι ρατῖτ. ἀσιολέγερπος εβ,δαλάμπει.Οσεμττῖε οἷα βρπῖ-- 

Πκαίοπε Οἷὰς ο.Ο]γιπρ.ρῖο λαμαρωῤευ. . 
πε ϱ μασ. Οβοπάε ἁῑ[ετεῖς νετθί»,δτ ρε ἀεισιάοπεπα ααῖδις Ιπβρωςς 

πητ νιδχοτί]ς. Ἠυίε τὰ μὲ ἀεδετοι τεῖροπἀετε τὰ Πυδο {πίτῖο {εαπεηεῖς βτο-- 

Ρίες : {εὰ 1ὰ ροξεῖσα Πσοπεῖα οπαϊτεῖε Ροξτα. 9ἱς αἴξεπι Ώαης {οπτεπεῖασι ἀεε]α-- 

-αςς, τὰ μὴν πεδρύτσῳ πάλαι ὃν Ολυμπία χαλῶε γικήσαντεςντῶ) πολυβρυλλήτων ἀγώγων λαμ, 
σμεἷδγα πάχε]αν σαι) ἵωπεις Ἐρρν. - 

ἀκθια. Ἐβεξξαπιρτο εβαεῖεηῖε ροπίς. Ναια ταάῖας εξ {ρ]επὰοσῖς δε 1ηπηηῖς 

οοπίξαπςπ». Οαἱπ1 Αµζεπα ἀῑς]ε ἔορν εκῆνα σιὸ ἵππον: ἵη οταζιαπι «ᾳποσυσι Ίος 
αωίεασ» αποσυπα βτεπµ]τας Ἰαμά15 «οπιπαμπῄςαξίοπεπα ππετετας. 

Α΄ 
- ν - 

παράφεασις. ροφὴ ὁ- κωλ..ς. ρετάφρασιό. 

τσσα ἆπ Ῥγιλῆς ππάᾶ - Τυβος τε γυμωοὶ ὁπὶ - ὦ αρµά ΡΤΕΡΟΠΕΠΕ 
ενφη η ΄ ΄ τ ν Ξ Ξ 

ες κα ο ανν ---- ἄπστε τα ᾱ-- - ω 

κας Ξ αν ρ[ί Ὢ; «ἀεδείογα- 
τε {οἱ εατπεταπτ, τε τὸ. ᾱς[εεμάΙβεηΣ ως 

«Οπάσιους Οσοεοτάπιαα- λα ραπ, θ-. (μη 6γεεαρίραῖε ΣΗΣόΗ 

Ἀασοπίαταπι. εασδαπι- παά- ος {18 Φεἱοείσαχε.ὈΗΕΙΠ1ΣΗ5 

ἀςιίᾶαπι ἀεάεεοτε αξε- -π. Φεόδε ἐραίμαρ ἆᾷ:-- οβσα ΓΗ ῥοηᾳ »ροβιδιέα 

εεταητ. ο ορ κος ο. λῶ)» ζβεᾶ αμ» ρε οξ{Ε.. 
Σε 1 αν τος με αμ νο. : σπα πι νος αὖ ορυἱεπα, δὲ ὁωτὰ μαέμέρος ὦν ἁλιίαν δι επ εν ού - 
Σπάσαϊ ἁῑσηίπαιε εσ[ο]-. 



ο 

:.Ἔκτο ποῦ ροβ επι, οὐῖα γἱ- ΄ τῶν «μῥ αὖὰ πέλι ἑνεί- 

Ῥόώμετος οΡΕε πε. απο 
Ίτ. Ῥοπίς εηρεγΙΙ εἩ 

ταπα ολα τα- ον ους της προ, 

ΠΕΠ ΠΟΠΙΠΕ Ῥεαιος γο - ῃ ες πα : 
τς ἳ 6 Ξ 

Φταάϊςσ, απδά τεῄτα εοἩ- εερεσς ροκ φικες ἀμσΗτμΙοχε ασ η π εν 

οτεῖο βτ πιοάϊοετῖς. Ἑτοες- ὀλβῳ πεσολετα µάμφοΗ εἴσασε [Πογεγε» .Π4ΕΥΟΥ 

εἳ 6 πηλῖ ἀετας ορΏο,ραῖ- οᾱ- ς 4ε {ο ΡΤΗΛΕΡΙ- 
πιατᾶ νΙτό ρυΏίῖες απτεροΏᾶ: σαρ πιραργίδω). ή. νε ον 

δε οριασίπι ντ Γή Ῥοπα ξ τα : ντ : 

Ίτα επττϊσυ]απή : η λήίαπε ηἳα πιεῖς γήρας «απππι αἲς- 
σῖΒ ἆεητ πιςά το ςσῖῃ Ρες τοῖΏσα ν ! 1 

Έτεπι Ἐτεπίαι οῬ[ετηατίοης «Οπαρετῖ πιεά τα ἵη εἴπατατε Πατατη ἁθσατηῖοσε 4αε[οίταις ρο- 

εἰ Ἰἀεόσας ταασπατάπι {οστετη Υε αβΙΠοτεπα ποῦ ΡτοΡο. 

Ἐτυδοῖ τε γυμοὴ. Αἰεετα ρατς ἁλίδατίοπῖς Πε τεάἀεπάα. τα ὃ Τ1υδοῖ ὁπγ τὸ σα 
ολ ΄ ν 3 ο «ὖν ως. τρ 9 

ὅλον γυμνοὶ κωτελδόντες,ὃ Ἑλλίωρῶν ὄχλον τῇ Ἡ πεδῶν ταλυτωτ ἄλεγξαρ παρα παἶτας εὺ- 

«Δκιώσωτες μάνοι.ΟΡίετια Ρτῖοσετα [αιάςπι Οἰγπιρίοταπα. Ρσορτίαπα εβε Τῆτα- 

Εγάαὶ πιαϊοταπ),ροβετίοτεπα Ῥγβίοτυαν Τβταίγάαϊ Ῥτοριίαπα : νετἡπῃ ροξταπα 

«συλλησῆρῶς ὰ Βασ] σείτα,ατωυ] οπιμίθας τρπετε. 

ὀυμωςὶ. πίτα ὅφλων : ΠΟ Ὦ 4Ησεπα ἐβρτος. 1άᾳης αἆ ἀῑβεεηείασι 3) ὄπλιτο- 

ελρέμων, απῖ Εαάνανα ασπιαεὶ ἀεειττεῦαπξ. Ελλανίδε ερατα), ἴνος ει » Ἑλλίωικον 

ὄχλον: Ώεατ ὃτ ερα3 ελάσπι βαπὶβεατῖοπε ραΐἅπα γ/πσραξ. Ἑλλανίδα,δε ὠκύτατ {ωης 

Ὥου.ρτο Ελλίωίδα» ὃς ὠκύτητη. Ξ 

Θείδεν ἐραίµω. Τ Ώτα[γάσατα, εἰήίαπε Ραίτεπα,απαρος εἴπες ΤΠεβαπος» ἃ νίτα 

6επετε.βατα»δς εοπάιτίοπε Ρταάῖσας Ὀεατος-πιεάϊιοετεπα Ρήμαζοσαπα Ποιταϊπή σα 

Εοτειραπα:, {απαπαΐς Ρειπείριπι ἁπητής απεεροΠεΠς. θμµπα Αὐεεπα εχεπηρίαπι 

ῥτοροπίτ τα Πιοπιοπεῃς.νε «οπτεπῖτῖ Τι να εοπώείοπε πιεάιοστίταίετα αἩ- - 

σεαπα αβεξχεητ. ἐρμω Ὦοτ.Ρτο «ΟΠΙΠΗ. ἐραίμέω, γετὈί ἔραμαι»τὸ ὀπιδυμώ. οἷς 8Η- 

εεπᾳ οτατίοπο -{οἶυσα Ἰοᾳμασίς» Ἡ ο ἓκ Θεξ ἀγαδῶν ἀπιδυμοίίω, ἐγαπῶν ὦ τῇ παιρού- 
ση ἂεὶ ἡλικία τὰ οωατὰ » ἤ2ρω ταὰ κεὶ Φωῤαμη. ΑΡΡε]]αι τὰ -οωατὰ » Ῥοπα ους 
αής ἔεττε ροΏ1ε» ας Ρεοϊπάε ππεάϊοστῖα : ππεάζμπα Ώαεωπα» απὶ αποπίαπα αὓ 

Σαμίότα οπαπίαπι εβ τεπιου/ππαας,εωξίος είῖνας ρτοϊπάε {π εο Βσταϊὴς πηᾶΏεΠΕ 
Ποπηίπος. ἀλμήᾳ. Ελρεῖεα εἲὲ οσαξῖο; Ρτο.ἲν πάση οἩ βίου Ἠλικία: Ώος «ῇ:, διὰ παρτὸε 
βέε,καὸ αἰώνος. ος 

ϱ ὃ αῶ. Ἑατῖο εἰς ππεζΙοςσῖς οτειπα Πε ορεαδί]]ος πιασηα:αιβα ἁππευς- 
φ]ος εβ : ορεαΡ1 5 ουτεπα εβ αοά εοπ{ζαπΏις.]άεο ἀῑκίε Η[ς,λάδε βιώσας. δ]ς 
απτεπα Ῥτοία ἀεείατες τα. ἔω ὸ ἐυείσκων ὅτι τὰ µέτεια ογαδὸ «Φλείονα χεύνον 
«νατελΏσν ὀφορείμονα ν µέµφοµαι τὸ 3 πυρᾶνγίδες-τόγις ὀπιδυμουώπα. Ὦ οπιςὲ ἀῑκίε 
τεβαλότα Ρτο τεθηλότα, 

σὲ µέσα µακροτέρρ. Ιπ Ώαης {ερεεπείαπι. επί απ ίρίασι, 
τα μθάλα ὅσα μλ σύγης ἔχει φόβογ. 

Καὶ το παΐυ λοκσθεν ει οἰκίγονκυον κυρεῖ. 

41  µεσότης ὃν πώσι ἀσραλεστέτα. 

5 , : ο σας Ἐν 

Ἄγτερ. Κὠλ., 3. Ῥεταφεσσε. Ὡ 
5 

παράφρασις, 

ω . - Ξ ω 2 : .. σ5 

Ώσατε 1η ςοπηπωπηίσα τὰ ξώωαισι ἅμρ ἀρετας εσηέ/ζμέ εὔγεη γε- 
Όοο 3] 

ο 



476  ΡΤΝΡΑΠΤ 
τατυσι αάωα Ιπισηεᾶς σέωµα. ΦΒογερρὶ δι) ἁμμῤογται ΣηΣός {1βΕΗΣΗ2 (ή, Τη 
{ππα , δε πιεζιοετεῖῃ αππο 5; 
Εοτεάπαπι ἀπυ]άοτοτα, Πιε- ρε ανα μἱάν ο 4ἷ0- 

«τα γαεπατα -: ααἲ ῥτορτίο ο πς αχρον Ἓλρν, Ὕσυχα- ἴοχε ἱαάμη στ» {σὺ [ᾳ- - ο. 
ντο οβεπάσητας , απασι σε. : ων ο 

ἀαἱ{ο απιπια Γο]ε]ταις γεμέμλνος, αὖναρ ὕθειν ρεις, ὁ' ον ΕγηφεΗ- - 
βγαάυπι αἀερτο » δε γα ἀπέρυ)ω. µέλαγος ο ἔεατη- 222Ε ἠεφεης,σγζµείη 1η «πττ]ευ]άσα επι τταποΗῖς ο τα ο ο ρε 
Ἡτατε επιεηίο, εοπεερίαω. -ὁ ώς ας πο ε/ωςεγ. Αὲ - 
απίσαϊς πια]εποίῖς 1αατίατη. ο ακερω κοας τηε η]ςχ4 πιοττῖ5 1η γ/- 
Ίπξεττε ποΏ Ροϊπεσιης. Ἑτ γλύκωτάτα λυὰ ΣΑ ῥπιδης ΡΗ/εὐγιογε 
εἶαι Πλ ρτορίο ἀοίοτε ἐυώγυμον κτεανῶγ χραή-. ποτ «οη(20ΜΙΓΗΥ. 
εοπέεΒ! Ρετεαπε , Ἠής {π- οφ χάΐθιγ περών.- ορ --- 

Ῥετατα Ἱπυϊά]α {αρτεπηῖτα  ρ α Ἕ : ο ρε 
πως πε σβουσ αμα. άΣ15/2Η11 ἆοπΗπ Ργάύεη » ῥοβεβΊΟ η ο ο 

Ῥοπάπιασε ἔαπιαπα οπωσῖς 224Η7- : 8 η» 
δοβεβιοπΏπι ρτα{Γαπτίβίσιατη ἀπ] σαια {οῦ οἨ {η Ἱατεάϊεατεπα τεἠ πα τς. -- νο 

ξωωαῖσι «ἲ.ΓΟοπείμβο Ππρεπίοτίς {εωτεπεῖα, απά Εοτιήεροξτα πιεᾶἸαπι τεποτς, 
εοββῖτα Πα ίτιοτίς Σοτευπα ἱπεοπβαητία. α-ἆ. ορ) κομαῖς Ὁ 3) συρρµέπέοις αροτοῖς 
ἐυτορίας πω ὀπισυμλαρ τεταμδρίω Έχω. : : ἳ 
Φδεγεκοὶ ὃ. ἙΙστεᾶίεας 1Π ]οεάπα «ΟΠΙΠΥΗΠΕΠά ςε ἀπυ]άϊαιουὰ αποπιοάο εοιᾶ-- 

τεας εἶπα {πρετιοτίδης,οβεπάιε ΡαταρΏτα[ς, φῷργοροί», ΏοὮ {παϊες ρε βπὲ Ρο... 
Ἡς απί ΠΗἩπεπε ἱππϊάίαπι, νε ράεοιήτ Ατεείας, {τά αὐαπὸ Ρὲο Ἡς απ. ωη]άΐα 

ε στο πας -- ο... ὣὢ 3 5ἡ τν. ζ- Βαρταπε.α-ἀ. Ροῦτα, οἱ ὃὶ βαρκαμοντες καὶ θδυοώζτεν , τῷ ἀμεῶν ἄτν ρω βάσιωίη - 
ἑλάπ]οσα, Ἑς οεστὸ : : 

΄ 

Τηη1άμς α/σεγμ γεὺῃς Ίάεγε[ΟΣ ορμή: εβανς ο ο. . 11402. ΑΙῥΟΗΊΑ πια] γεπεηµίη. : ὃς 
δε Μεπαπάετ, ον : ; ος. ὁ ΦΌρνεβος αὐτῷ πολέμιος Καίσαπαις 

Ν 

εἰ πε ἄκρο ἕλὰγ. Ἠῆς εείαπι τηϊηὶ ν]άεεητ εστατε Αττίας, σαι ἵη Εΐς γεχδίέ -- 
Ἰππεπαῖτ ερίρῃοπεπια {π νῖταπα Ῥεαϊαχα, Ἐεοηίτα, ΠπορΗς]βιπιὸ Ἠος Ἱπεε]άρεη- - 

«ἆπτη ἀε πιατετία ἀο]οτῖς Ιπιῖά]ο Ποπηϊρίς; αασά {αεί ἀεσῖατατ Ραταρμταβςαί - - 
᾿πα{εσαπα πποτεετη {πιάεπείςορροπο ἔοοΗςϊ πιοτεῖ εἶης ατα {πιΙάετ. ο 

ἀκρον{πραιά1 ὃ ἐνδωμονίας.ἠσυχά τε γεμόμβνος,Ἠος Εβ, ἓν ἠσυχίᾳ διάγων. α]] Ἱε-- 
βάπε ἑσυχία τε. ὕβειν ἀπέφυπἰπήσυτα παπα ἰωμ]άας σπεώεαραζας, ΝΙΗΗΙ ορίσα 
εἳ οταυῖης 8 απὸπα ποπ ροτι]ῇς Ιαάετς. - . 

µέλανος. Ἠος εἶτ,ὲν ο ἕραπα µέλανος ἆλυ., καλλίοια ὃν Ἀο)ητον αὐτῷ «Ἄριπομμσα-- 
ῥᾶρος , παὔτων τηριάτων τὸ Εέλτισο τ αὖπᾶ "λυεᾷ πέὼ ἐυφημήαν ἀππολεπε. Ὅετ εἲς- - 
ευπη]οεμοπεπα χάεΥ ἐυώγυμογ. αρρε]]ατ πέω ἐυφημίαν. δαπα ἐυώγυμος εβ , ῥοπέ- 

πο]ιηἠοἱαγη»: Υϊ ἐυονύμων πατέρωγ,εά ΟΥ βγοσέπΙζογΗ”ι. Οά.2. Οἵψπαρ. Ῥο- 
παπι {αππαπη {ΕΠ1ΡΕΣ πιασηο {π Ρεοεῖο λαῦςε Ῥιπάατας,νηάε ἁλεῖε εὖ σἳ ἁκάερ δεν” - - 
σὖρα μεῖρα : δε Εὲς ρτα απ νπιαατ ΡοΠεβτοπηαι πιμοµρας. 

4 



Ῥυτηιο ο ξ χι. ς ρα 

περάφρασε, ως Εεσφθο- κῶλ. ς. ὃς αετάφεασθ. 

Ότο ὅοπα δες ποπεία- αἆ τε ὃ Ιφικλείδὴ σα μα 1ΡΙΩΛάρηΣ 10- 
ἔαπια Ἠγπις ἀεοβηταί δαρέρι Ἰόλασν, {11. ογο[εγὲ οε[ε-- 
ἀοῖαϊ Τρ81ε] 811], ποπιεπ ς «μρητον Εόγτα » καὶ Κάορος ὀγεῖη εκ {{εησοῦ],ό”σα- 
ςεἶεῦτε εσςεᾶξετε νεβτάτα- 

- ία 07, 2774 ο, σε «πε ὃ ἐοτιῖς «αΐος. ὄστεχ βία, ο : τς { τι ου 
«Φοἶωκ Ιουῖς Σε]Πεάα ΠἩ]. σε τ αγαξ Πολύφευκες ο ο {έν «ομή κο ο τρόμο 
απῖ ἄῑεβας αἰτετπῖς 4ριἆ Θεών, 2447 » Σε {εύ 
{αρετος’, ὃς αρπἀ 1πέετὸς τὸ ὃ παρ ἂ αρ ἔδραισι Θερά- Γεΐες Τβεζαβηες, σνιη- 
πετίαταϊη1, οπαϊεπης γεβτα ες ση Οπερα. Λαζὲ- 
βεε]]ας ατετηῖς νῖεῖρς 2Ρ- ο ος αὰ 3 ως ος οκ ρήησες. Ῥατεηι ὃτ ἀεΠεείεσης, Σθογπαρέγόον Ὀλυπου»- ὦ 

ἅ τε Ώοτ.ρτο ἔ τε: δε Ἡος τείετεις αἆ ἐυώνυμων γάευ» πος εΒ, ὀνφημίω: 4ε 
ουµα αὐοά ἀῑχε, εκεπιρ]5 «οΏΒσπηας, Ιφικλείδὺ Τ)ΟΚ. Ρτο Ιρκληω. Ὦε ]οίαο 
Ο4:9.Βυας Πδεί ἁιόξαπα «Β.. εραφέρει.Ἠος εξεπωταχ” -διάγει. ος 

Ἑάκορος βία. Ῥεχ εἰτεμπι]οςηείοπεπι,ρεο Κάεοα. επιρῃα[ῖς ἕατπεῃ εβ 18 Ες. - 
οπαβ ἀῑσετε γε]Ις Κάρορα βιατίω,Ώος ε[ίορεο). ον : 

σε τε αἴαξ.Αροβτορᾗε οἆ Ῥο[ἱαεσπι, Ώάσυπευς ΕΠΗ Ῥεοσυπι (48ου δε Ῥο]- 
ἵπχ:ιου]α Διόσκερρι ετατς.ς Βῖς Ἰνεπαεος,το.ρίητα Ῥιπάασις, . σα 

το ᾧ παρ.Ἠος εβ,ποτὲ ὢ παρ ἡμέραν ὁν -ᾶς Λακωγικοῖς ὄνται Χνέδεαιε, ποτε οἳ - 
ὢ τοῖς οὉ Διος οἰκοώπας, Ώ ος Ἱ]]αά  οπιετῖσπα εχροπίς». ἃ 

Ἄλλοπε  ζώκσ ἕτερέωξθρι ν λλοπε οἳ αὐτε 
- Τεβναση. ο εως τ 

ς«ΏϊςΙεροξτα εος αριά ἘΒεταρπεη γετασ],αιιοὰ αἲ] ἀϊευπε αρμάἀ ὠμρρσβος, Ρετῖ- 
Ρλχα(ιςἑ έδωσα Θεράσνα,.ρτο ὦν Θοράπη:ζυα ς α[ῑοτίς δε Ῥο]]μςῖς εἰ ραίείατνη- 
ἀς᾽ Τβετορπα1 άιευηευς,νέ 1η Τ1ε8.5εαςῖ], : 

21η πε ἁθημαγα [ογογή 
16πε,ΤΛεγαρηα {πσεγηης οσγδα([α /γρήγε». 2 

Ἠαπς ἐροάυσα Γαείπο ππεττο τεάαῑάϊς Ἱιεοῖαης Φιάοτ]ης ἶω ἄπρτεμαα Ῥατίαπι, - 
ῬάτΗ. εωσῖα ϱοηβ]-τερίς. : 

Ἠσε μα 1ΡβΙΩΙΣ ῥγσσεβ1 β]ασας 
2462; Ρε; ο/Ἴηρς εὔηγίόως ο Ἱοάό,-  ἍἊ- 

Ἡκεαᾖβογεν ομεπίαΣ ού] 
σύκο ἆο η εγπεηχἠ- - 

4 Ἐγασγόπιφμε σγγῷ προδ]εσι εὐπεβγίδας, - 
Γ22ηπαίπε (μο εο)ω]ά1ῃ σεν 

120ςΡΑΣ412 (ὖ' α/γεγηῦ ο)/εηέρΗ) 
Ὁ Αρεῤεκα, [γασίεγά[ζαε εγω. " 

: | Ο6δο 



νου 
ΜΙΔδΔΑ ΑΚΡΑΤΑΝΤΙΝΩ» 

ἄνλητη- 

ἜΙπδο Ἑ 18. 

ΡΙΝΌὉΑΕΙ 

ΝΙΡΑΕ ΑΟΚΙΟΕΝΤΙΝΟ. 
αδιεληῖ, 

ο ῬΕπσε 

ΑΒΟΥΜΕΝΤΥΜ, 

τος Πογαέπε εοππεηάανηγ. «Δ{ 1445 Εἰῤίεεη . ἰδε[ίεο 

Ἠ οὐ υοἰζογία”ι ΑΤΗ[Ιζο εεγέαΡηΙπε ῥάΤΕΑΖΗ. /ηάέφμε ἀΐέστε- 

ο, Ροξτα αἆ ίαγΗΤΑ ΗπΜΕΙΙΟΛΕΠΑ 4ο αμα [η[ῶς αέ[[ε- 

γόες τοι αἲ Ῥετ[οί [αῤη]ασε: 65’ Γαπάεηα εἰεραπε σΏοὐλοίο- 

σἰα ἆε [ογήμπα ἔπεοη[βαπεία εοπεἰμά1. 

- 

παράφεασς. 

Ο ρα]εμεϊταάἰπῖς δὲ εἷε- 

σαρίΐς απιαΏς πτρίατα 1π- 

: εεττ οὈποχίατση, εβΤΗΠα 

ο πας πιοττλ]ες ΙπεοΙππτρυ]- 

εἰεισίπαα, {εάςες Τπέετοτυπα 

ΌΏεα Ῥτοίετρίπα., επᾶ Ἱάρῖ- 

τες σ]εῖΠατα ἆοπο ἀεάϊτ,αι 

βτο ες Ίη εοἶ]ε αἀῑδεῖ]ς εκῖ- 

τπῖο., Ἱπωϊπέίηυε ερῖς Α- 

στασαητίς Βπαή εἴτευπα το 

Ἠπεηεῖς, ὃτ Ραίευα Ρεουάπτα 

πασηεϊς,ὁ Ασσίσεπταπα τε- 

σίρπῖς ἁοπάπα ντος, δ
ε πε 

ετοροῦ5» απα{ο τε Ρτορ]τία 

ε[ῖο,εάπιασεΏεσσαπι ἀ
π 

βοπήσπαβρπεπ οἱεωσῖα,αξίς 

Ἠγπίουση αξεῖρε » ΦΠεΙΑ τω 

Ρισεἷαά Μιάα Ιαυάσπα 
εοι- 

υ εεχαῖ, ασὸά ρτο τρίο εαπ
τα 

εοτοραπι εκ γίποπε σε- 

- 9 , : 

εροφὴ α. Κῶλ. Ιδ. 

εξ ΄ 

Αἰτέω-σε ΦΙλάγλάθκΑλ- 
τα ν 

λίσα, ββοτιαρ πολίων 

Φερσεφόναι ἔδος ο ἆ 

τ΄ ὄχθαις- επι μηλοβότου 
ρε - 

γαιες ἈΆκροηαπος εὺ- ος 
Φ ματ κολώναν' ὢ ανα 

ἔλαος ε ἀδολάτων 

αἲδ ρῶν τε σι) ἔνμε- 

γειᾶ» 
δέέαι εεθαίωμα τόδ 

όν 

ΤΠυΦώγος ξυφδέω λΜάΐΦ., 

ὀυπο πέν ο Ἑλλάδα Ἡ- 

σά- 

συπα πένα τα ποτε 
2 εν. .- ια 

Παλλαξ ἐφεῦρε βρασειαν ἵ ορ2ρ- 

1 

Φιρτάφραστο. 

Ῥέτο ὢ 1 Ιεπάσβ 

απηίζα 9 βα/εβενΥΗΡΑ ο 

ο ο 

Φγο[2γρίπα [εάες» 434. 

1η ο] εόη» Ρεεμάε» αἰε” 

σύ Αστισεησὲ ῥαδ118 

ὖρπε [γηᾶ απο 10/61 

ὄ γεσίια ῥτορίσ] 9: 

Πογ 2/1 εὔ ἡ2111148 

2 ῥομεμοεΏΣί5 ἄΐ- 

ὖρε ὤτοπαμ) βαπε 6... 

[εὐγῶ Μἰΐα εν ΕΥΣΑ9. 

Φοιάζέημε 1145ε σα 

οσή γα εἰώε {1ρεΤΑΗΙΣ 

ατέε (ια οἱ ση -ὃ 

μέγα νιύγασηκ πας 

εχεοσϊζαμή, αμάαεῖεσα 

]- { 



Ῥυτητοςα σἩἨ: στ 47ο οττατίετεὐπεέπιαπε Ἠππς ἔλιον δρίώον φλαπλέέασ Α- ΘογζοπΗ σεπΗἔΗ1Η ρε. 
ταπο δια τιπο στεεισ το 16011 ηΣΕχέη», εχεῖρε ,ἶῶτα ααδἀ οπππες ο 3 : 
Βπτασοπ!Ώας,ααοταποτ αἆ εετιατπεΏ εχ Ότεεῖα εοπΏπχεταητ.εα τὶοῖτ αττε απατα οἶὗτα ΜΙ- 
Ξετύα αἀπαεπῖε, θα απ απάαοίηπι 6 οχσοΏυπα σεπηῖτηση «β ἱπωίτατα, 

Μίδα. Μ]άας Ασιϊσεπτίηις εἰθῆῇς νὶεῖε 24.δς 25 Ργιβίαάε. Ὑεῖε εεαπαρ- 
πατμεπαϊςίς 1ά15. Αἴάηξ απτεπα Ἠμίς ρεουίίατ 1θιιά ας εἰάϊβεινε ἆπα εεστατες, 
Ππιήτο ἔταξξα Πτ Πησπ]α, δε ραίατο αἁπας[οτίεῖτα νε {οἱα αταπάϊπς ἕαποσαπα ββιι- 
14 εεείπετῖε.Ύ) πα {οπῖ ποιήτατε οὈβιρεξαέἒ {ρεξτατοτες,αἀεὸ ἀεἰεσξατῖ {ππτ, νε 
επι νιόζοτεπα ἀεε]ατατίπε,νετείετε 9ςμο]. ε.α. 

ἄσλητη.Όεπης νιδοσῖα.Β εξετε αµτετα Νατα]]ς (οπιες,εἶτι εαεριῖ εἴεπεςε- 
Ἱερτατί Ἱαάι ΕγεΒΙε1 απεϊαιάβπτη πα οπωρῖηπά ΕΠΕ ετεβπιεΏ » ντ Ἀγναπί 1η Α- 
Ρο] Ἴπεπα εμπα εἰρῆς οἆ εἴεπαταπα «απετεΏειτ,δς αἳ {ρᾷς αυ]αάϊς.Ῥοβσα πποπςε 
45 Οἵγπιριαάε οπηπεπα ατεεπα αι]α άοταπι ΠάΠς τεριάἴατατα αἳ Απιρηιόϊγο- 
ηϊθις {άσε {εευπᾶάα Ργιβιαᾶε,σαῖα πείεῖο ααἰά εεήτο δε ἱπίααις αθάτειι 2 πηῖ- 
πἰππέαυε ποπ! οπη]πῖς ςαπετεΠῖ:πᾶπι εἶεσι ὃς απεῦτες «Άητης τωασίς Π]έςα 
«εοής εοπιεπῖεραπς. 

αἰτέω σε. Ἐκοτά]υπα αὉ Ἱπποςαείοπς ἁμείεροξεα,απατα Ἰπβίεη]ε νε] αἆ Πετοῖ- 
ἀεια Αατίσεητί γπαρλαπ:νε] αά 1ρίαπα νεβεῖι Ραϊσίαπα, πεπχρε Αφτίσεμευπι, 
ομΙ Μ{άα Ιαυάς», εἰήίαιε ἄττεπι εοπιπιεπάατ. Ἐεέεττε πιο]ίτα αά Ραττίαπι 
ντδεπῃ. ν τ 

θιλάγλαε: (οπβάεταπόα ερίταεξοσαπα εοηΏσετίες» αμίους γεῖτατ ἴπ ]αυάστα 
Ἄσηιβεπη.Ρεπιὸ φιλάγλαοε ἀῑεῖεις ,Ίχος εἴε, ἃ ἄγλαίαι ) λαμσεύτητος ΦίλΗ. Υπο 
νοςδςὈ. Φιλοχαλος [ῥήΕπαογῥ. πε ρΗ/ ον γΙΣΗ{ΗηΑ αηάης,οὉ εἰεσαπτίατη ὃς εοπαῖ» 
τατεπ{ οσίυσα. Πεἶπάε χαλλία νγδίε Ρ/εΡε7ΓΗµ, οὗ ἀϊῃςίοσιγῃ ρυ]εΏσίει- 
«ἴπεπι. βερτεα) Ώος-ρσο βεετεών: ὰ τεξτο βποςΡοξε. βεύτος. Τηριῖε πος ερ]ιεῃε- τοα ντ ́ ,ππετοπγπ]ςὲ,αιιοὰ εοπαεπήε ρτορεῖὸ {πςο]ς. ΝΜΙῃ δε εχῖεῖο Πρίαπχντ- 
θεπῃ οὐποσίαπα εῄς πιοπεας. Τά απ ος ἆοσετ εχρεσιεηεῖα ζεὐπαροῦ Βοπίπαπτ 
ππεπιοσίατῃ ἔαπα ππ]εα ντρες ρετίετπε.]ἀεο Τ.ποἶαπῃς ἵπ (οπεεπιρίαπε, (1ο {8- ΏΕΠῃ, Αποζνμσιοισι 3ὸ ὦ ΤΤοςμεὺ 3) συλεις, ὥσσερ ἀνβρώποις . 

Φερσερόνα, Τ)ος. ΡΟ Φερσεφογης. Ίεεπα Λεο]. Ρτο εοπαπι.Περσεφόης, Τεττιὸ Ότο- {ετριπα {εάσια αρρεΗατάάσπε Ρετ {νπεςάοεΏεῃ. Ναι ΏΟῃ {οἰύτα Ασϊσεπεμαα». {εὰ εοτα Φ1εἴ]το Ῥτοϊεχρίπα οὗ Εετεῖ]παεςπῃ ὁ Ίοις ἁσια «β. 
ἆ σε όλθαις. Ώε{ζεῖθίε ]οεί Πτι : πἰτπίγυπτ ἵη οπε]πσηε] εο[έ Ρεορε Παιήωτα Αρταραπτεπιὰ απο ἀεποπήπατα εβ ντΏς.Ιὁ ἁπ]ιε]άδ γετδοσαπη {ετῖες 1η ρΏτα-- Ρᾳτοί οξεπάετ.δίε «τα ςα γετβα ςομβτης 27: τε ὁπὶ µηλοβότου Απεόγωτος ὄχβαις 

γαΐεις ἔωκδματον χελώνα. ΊΝ {οτεὸ ἱπέο]Πσεπά τα Πε ααά 9ίοῖΠα ορβ]άυπα. Ἐτεπίωα Άσξταρας εείαπα ε[ξτηοΏς πας ]1ος, πασά Ῥτοςι] ὁ (σεἷα.. οἵσα πιυτο εἶη- 
έχιςλναὈες Ίπα {ιπαπαίσατε ορρίάμπη εηάστα ποπαϊπῖς, αἩο ποπήπε Αστΐσεν- 
εωπνθῖ γετετες ορεῖπιος εαπος αἶεδαπε, Γπάέηιε αἆ Οσα σα εετεαπα λα εταΏ{-- 
αρ ττεσαητ Ῥοττὸ β ἆε ρεῖοες Α ϱήξεητοΏας ΙπεείΗσας, Ύετρα Ώαε ἅ τε ὄλδαις 
ἄπτ ῥηλοβότου Ακεόγεωτος γαίεις Έως ρίατον κολώναν, εκρεςαθο Ώς: μα [εργα έρα.. 



8ο φῖν σα τπτ 
Ρεγοβ 4 σας αη σε, 01ο] Ρα) ὐγὲ {γα ἄαοι Μοδ. 8ἱπ ἆε ροβειίοτε» ο πριν 
Ρήαταρ20» ἔδεος Ρεῶγοβ ΑστίσεηΣὶ Ρ14ογὲ [τη δδατη ΊΠΟΗΡΕΠΕ {πεοζόε. Ἐτεπίπα ὅθν 
ο[ξ γ1ραοίτετα ἔοεν ΡΤΕΥΗΡΖΙΡ: δὲ κολώνη λος εδ [δε ΕΗΠΠΗ/Η5. Αἰτετάπι απέςπα Ἄπ 

βεβεητυπα εἴτεα {6 Βυμήασι εοβποπήπεπι ΠαῦὈος. Άϊτεγαπα νετὸ Ώρες Τρίο. 

Ίποητς ε[ὲ βταξχυπι, εἰ αμ]άεπι αἠλοβότος ερϊεπείοη γίάεεις ταε]]ὴς «οπιε- 
πίτο:βαιϊάσπι πποης Ἠάδετ ρα/εµΔ, πο αμζοπι Βαιήμς. Ψετὴπι βριτατὸ εἰ διῖ ο - 
Ροτεβ Πππῖο Ρτορεε υιεῖπα Ῥτατα δὲ Ῥαΐεια Ίοεα. Ἐλεδίο Ρεπες Ιεξεοτεπα 

οΏΆο. Ῥυτεπι ταπεῃ Ιπιε[Ισεπάμπι «βε ποθίΠης Π]αά Ασιΐσεπτυπα ἃ Βυπίο. 

ἀεποπήπατυπι: ασία Ελήπι Πασ1είτατ, ὦ αἴα.Ετ εξττὲ Ώσς ΗΕ εψταπποσιπα αἷῑ- 

απαπἀο τεσία : ας Ρτοίπάε τεςχὲ ἁοπήπα γοςατατ. (ατετὴπι αὖα Ίπ πηα{σμ]. 

5επετε Ἠαδες ρτο αἴασσα {ορπωίηΏ. ς 

ὃ οα, 5εΏο]αίτες Ραῖας ποσα εῆε ΙπποςβΕίοπεΠι, εὔπιαυε αἆ Ρτοίειρ]ηᾶ. 

ςεά νιάειατεβε ροβἡς εομϊπιμαζίο {ωμοεατίοπί5 Δά ντθεπι ραιτίαπι,αια ετας - 

(μζαξβιις ὁέσοινα, οὗ ἀῑέχαπι ραμ]ὸ απεὲ εαυίαπι,Ῥεατεσεα ραμ]ὸ ρόβ τορας νε δ; 

ος εασπιεβ»δε {ρίαπι Υ]έχοσεπα εκεῖρίαε, αποά τεξχὲ εοπµεπίε ραττία,ουΙ ο γή- 

:Δοτῖαπι Μ]άας οπου Ες. εν ον 
αἴα.Ψοεας.ἀτεᾶο αἷαξ απαἩ Βε εοπιπι. θεπετίς, εραίωµα τόδ, Ίος ες 

ῥψης ΤΙΜΗ, απο ἕαπαμαπα εοτοπᾶ Ρταπίο ἀεσοτατης, ἐνδδέω Μίδα οἱ. σε- 

πήε,ρτο ἐυδόέν Μίδε. ἀυπό τένυ. Ἰπήτυσα Μίάαπι, 

Ἑλλάδα γικάσωτα. (31/8 οὗ μασ Ραττῖα τοσατηε νε {αάπι εἰπετη,εἰήίαπε επ 

εοπαίητη ακαῖρίθε:πεπηρο ουία νίέτοτ τεάῖε. Οταείατα αμεπι γ]οΙΠε ἀῑσϊτητ» 

᾿ᾠβρβολικάς.Έος επἶτα ξαηξύπα ος (Οταςὶς {αρεταπίε,αυ! εἶης ἔπετααε απιασοπίβα 

ἵπ Μηβεῖς. ες : 

ού ποτε Παλλας. Ῥιστε[ιο αἆ Γπαεπείοπεαι εἰρίαταπα,α μας εκ ποιο απσισᾶ σι 

Μεάκ(α εαρίεῖςὰ Μίπετια τερετιας Εασμ]αεησ»αμοτάπα μέξασι ὃς σεπητας αι | 

᾿ἀπίτατα,ἴη Ότας. Ἐρί6τ. εἲς ἀμληταὶ, εἰάεια γ]άετας εεθιή Ίαες {πηςηεΙο,εοπίξᾶ 

Ματίγαπι. ον 
Μαρσύν , Ξφευσω τεὸν ἔυρεια.τᾶυ ὸ Αδίώης 

: Αὐλοιὸ ὃν Φρυγίης ἔτος ἑληΐσατο. - 
Ἠεταανίη Πος νεα Τετρβεβοτε, ερωτας, ο... --- 

Τορψμλόρη αξίξοσα πορεγ τεχνήµογας ἄθλαεξ. 

- 
: 

παράσρασσο -αρτορ. κώλ.ις. 
΄ 

«ρβτάφραστθς 

πει Πα ες σος ὃν παρδοίοις ὅπου τ' ᾱ- ὕπενι αμα μες η 
Ἡ 1 1 

ος 5 Γ. - ας 
πό 

υἰσθίωαπι ἴματυτη οαΡλ «δν: πλάτους ὁφίων κεφαλᾶν ΗΛάΕΥΕΣΗΥ {μὐ νηςί- 

κ΄ απο {εερεητες ΕΡηαΡἒι, ο». 2 : ανα «σα 

2 Ὁλο σόι οὗ πσυότει λειβθρήνου σα δίῤες’ 1πσεεεβα {7- 
αη ἕ Ξ πε ος : «πε οι 

Ὃ ονοαι ἀοίοτεπι οκεῖ- «νρουθει σι χαµατῳ' Ρεησσν εαριαόης. {μ- 
5 Ξ κος τό μες : 

ϱε {οτοσῖδ, Δάππεσῖς 5 ταπα ΤΠερσευ ὁποτε πεύτου ᾱ- ώμος επ αγά 

Ἐπωροσίς απαπι ΥπαὮ εκ ῥσο κάσωρηταῦ µέεσ - 1 Ῥεγ/έμς 2εγΕἰάΠΗ 
ή 8 ο - 3 (οσο :, 12] 

ο] 

: ς κ σιρ ῤ 
: εᾷ 

τδας [οτοῦρας Οοβοπί- ο λές Ἐεερφ «ἀοδείαε (ογοτή ρ1γ- 
δῃς ὁ πιεάῖο (εαἩτ. Ῥετ- 

. 
ἔειις» 



᾿αμάτῳ ὑπὸ παρθείοις ) ἀσλησιάσοις Τορλόγων κεφαλοῶς χαταασογσἑμλνογ. 

ΡΥΤτΗτο ο Ώ ΕτχΙ - 
ης, Τω[αἷας πες δεῖ. λαδσα τε μοῖεων ἄγωίο Σε 7ΗάγήΑ δεγ]ρῥος 
Φλήΐααο ΙπυαΙδας οκἰ- ἆπ ή οτε εῶσεσον Φορμίήσμε εκΙσίηη α[- "Ἑαππιπιο]εῃς. Ες ςεττὸ Οοτ- ο οοσες” τα ατεν ον σοπες ἴ]ας, ἁπίπατη Ῥλος- 3 όεκοι ἀμαύρωσον ος. ' 1εη». γε ἄμίμηη 
εγηῖς [οδοίεπι ἀε]επῖε,απα- Ἀ9γ6όν τ ἔρανον ΤΠολνδέκτα 1βοτοῖ ἀε[εμῖχ σεηµε, 
τεηᾶς Μεάπίατα πποτταἶσπι. «Φήκε, καπρός τ ἔμπεσδὸν 6 αεεγύµτι (ηύοί]ῃ 
εχειησ]τ : δὲ τε]αιας ἆπας Φρυλοσιαγτό, τ αλογκεῖον λέ- Ροὐγαεᾶο εγ[ο/μίγ.. ἀπητποτια]ες εχεφεααῖς, εἶπι 3 - ος 3 3 : 7αα2γή/ομε [1ὐ. - ἼἜτες νηο ταπὐπι οευίοντε- ., κ ΜΕΛ ος μα “ές {ογ 
τεπτατ,Ῥτατετεα εοἰ]ατῖεῖαπι «νπαξβε Χρατα συλήσας Νιεδοή- 121762 5 ϱ επ μηῃ 
αᾗαπι εαπατα Ῥο]γάεέτα, σεις ο. ο πώπιν Ῥηζεβγας 
απά ήΐοτας ντ {αυππι ααϊ[- σελ Μαδεησέ ϱὔΡΗΓεΔπι7αρμή(ος Μεόηκς, 
σπε (πιδοίαπι αξεττεε, ἔα- : 
Ἠεβαπι τεά ἁῑαἲς : Πσπαστα σποσας τλαετῖς (εταϊσητεπα ὃς εοβέξας πηρεῖας 111 1σσηδτες εξς- 
«Ἱεταρτο ὃς αἨατο Ιπτηαισῖς οὔεπία τ]εῖοπεσι ξοτπιοία-Μεάυίς «αρήεε. 

Ἀσαρδοίως. Νοϊαευς οεεᾶ{ΐο «πατερεσες ἄππε Ερία: πἰπήσαπα οκ ΠΕ]]ο οἩ- 
"Ευάμα, ὃς Ιαόξα {οτοταπι Μεἁαία,αά αμοταπα Ιπαϊταίοηεπι οπ]εείσεῃ ΜΙποτιια 
αἀϊπαεπἰςκεφαλαὶ νοςᾶϊ παρθεέου,αιιδά «οἵβοπες εΠεῃε γ/τρῖηςς, ἁπλάτοις , Ίος 
εἴὶ ἀσλησάροιςπαεσε[ία εαρ]Σᾳναιδά αἆ εας Οοἑσοπᾶ» αεεεἆστς παϊηϊπηὸ ευσιτπα 
εΠει,Παιϊάεπι ααῖ εας εοπΏ/ρ]εῖεραπε,ίτ Ἱαρίάες τηµεαβαπτητ. ἄτε, Ἱιπητά Μί- 
πετήότποη Ῥετίεης.δῖς τεάἁας ας γετβα, ὃν τνα δρίώον Αδίώη ἄῑε σὺ ονασεγσε; χαι--. 

Τ[ερσειὲ ὁπότε. (Ιγεμπήϊαπεῖο εεπιροτῖς τερειτατητα εἰὈίατιπα, ποτο) ὁ Τερσεξὲ ον το ο πἊβεα .» ΄ ν / ῃ τος , “ έδαν Ὁ τειῶν ἄδελφων Τοβ2ῥγων πόω Μέόουσαν χετιπολέµησε,Γ)]εῖε σοέτον μέρες, Ώος εῇῖ, 
γηα/,αμία Μεἀυίαπα ταπτύτα,( τας παοσεί εταξ οὐποσία!πεεσβεςἴτ, οἶπα τεῖοια 
ἁπαι εβεπε Ἱπωπιοτεα]ε5. κασντα Ὦος. ρτο κασνΣ. Ῥοττὸ ἄὖσε, «β Αοτ. ρε. 
εὖσα περ]. αυρπι. νε] Ώος. Ρτο ἠὐσειαβ ἄνο. αποὰ Άος Ίοςο Πσηᾶξ, χαταπολεµίω, 
ἀπὸ ὃ αὖδ Ἱπαπάε θεΠο].τουτέο ώρας. Α ἷῑας Ιεδχίοπες Ἠοῦοι 9εἶιο].{2ά «ας οπιῖτ- 
εουνε αἩεπας ἃ τιιέσυτα Ἠσ]ας {εητεπεία, ζπαησπατη κ (επία ]οεῖ ποὮ αὔλος- 
τεητε».Οποπιοάο Μεάιμα «αρΊεε 4πιριτατο Πτ γίας, {εαπεπεῖα ἁοςεπε» {άαας 
1απα ἀῑἕχαπα Οτο. ααίας ΗΡε1, 1π Ώαςς γεγα,λ/ 2/0 Φαγατο φέρω». 

Φόρκοιο 1οη.ΡΓΟ Φόρκου.Όεπυς Ῥποτεῖ, {ασε στος «σούβοπες. αιιᾶς ὠμμαύρωσεν 
ἀε[εμιζ,αιατεπης Μεἁαίαπα απηριυζαξο «αρίτε οεε]άϊε. ὃς τε]ίοιας ἆπας εβάεια 
ορετα εχεαεαιήε, Πᾳπίάεπι ττες 1]]α: γ]ςο οεπ]ο γεεῦαπτης, Ἐποτιαε αμέθτα 
Ρίβεπο,Εμσγα]ς, δε Μεάυία. 

ἔρανον. Ἠ]ε ρτορτῖα ἵπ Πσπιβεατῖοηε ν{πτραξΗ Έρανος, ατη ἶπ εα σσπα αἆ 
αὔαπι τείρῖςῖε Ροξτα,αιΗ(α πε «ο[]ατϊεῖητα ΓΙ ηης Παβεραε-νεπο Οἆα νιάπαας. 
ἈνλςὸΥ ἔρανον νοτατ.οῦ Ππεβπα επςΏΕΗτη. ς 

µαβός τ΄ ἔμπεσον.Ἐ ερετε ἀπὸ κο ενέρηκε.(οπ/εσυεπεῖα Εαδῖ Ῥετ[εῖ {απε ααδᾶ 
(6οιροπας ἀε]ειῖς,Ροἶγάεξεα εοπἱπῖτηα Πησυῦτε Εεεῖτ,απαπάο οτωπες εοπᾶ-- 
195 1Π {αρίάες παητουἵτσηαέτέσα Τ)οπαδη ες {ετηῖεμεξ εΠριής. Ηος επίπα 1Ώ πιᾶ- 
ετὶς ν]είοπεπι {οεῖε,αιιὸὰἁ ρεπρΗής οάιμεοτίρης,εαπα 44 πυρείας αάΐσετε ςοπ/[Ι-- 
τωήΠςεε. Φουλοσωύαν µασθὸς γοσαἵ Ἐμπειῶν, Ώος «ῇ!, ἀσραλ: πι πια]ῖς. ἄἴσετε Ἐωπεθον 
{αδΗοίη γοτατί {ετηϊευτεπι,ταίοης Ῥο]ψάς ᾶἒα»α αι 481 1π ρετρετμαπι αἀἁιξεατα 

ΡΡΡ 



482. 

λυραό. τ' Έηκε μαπρὸς ἔμπεσον 

1βα,ραςμᾶς ας Ροϊψάεέχε δε 

ἔθηκε Φουλοσωύαν ἔμστεδοῦ, δὲ 

ΡΕΝΑ ΕΤ 

Ρυταραε Γαπαξη:δὲ λέλρς αλωγκαῖον εἴπ{άςπα ταξίοπο» ααί Ἡπ 

Ότσπι ἀπεετο.Ωπασε Υε]ίπα ἀπὸ κουᾶ τερετετο Υοςςπι Ἀυχρόςν 

ὀωυλοσωώάν» λυγόΣΤ -ἄἴαγκόλογ λέχος. ἸΝᾶπι ΡζΟΡΙΕΣ΄ 

ερ[ῖ]ς Πμρᾷτ Ῥετίευς.Εε εετεὲ µρίε Ρεείεις πδ-. 

αὐάγκαῖον λέρος µησοὺς: 1ςὰ Ένα λυκνν/πεβωι τεάἰ-- 

ἀῑε Ῥοἱγάεᾶα,ααὸά πιαετέπο, ἴπ {εσιήσυτοσι ροεροζαασα» εοαέχάίαε παρτίας 

εεάϊΐσετε βατυήβεε. 

ὀυπαράν.Οεπήε. Ώος. 

{γ1ασαιδε ξοτπιαεο γοςαῦ 

6, καλαὺ παρειοὶ ἔχων, ρεὔγ βαδεησφεπῶ: 
'Ταἷῖς απέεπη, Ιπαυῖε Φ6πο].Πατητα Ώου οσα 

χάεόσιε ς Εοσπιᾶ ευτη Μίπεσηᾶ εοηίεπάε 

Οἷε «τει εροᾶο., 

παρόάσρασε» Ξ 

βΠας ]ε Όαπαες, απεπα 

ψετίο ἵπ ασσαπα Ίομε, Ρέτ- 

απς, τασσῖς 2Ώεπες ἱππρ]α- 

τήππι ἹΠαρίο, αΏ ε2 «οπςε-. 

δεσπο πατάπιανε πια ἔετι. 

Ῥοβαυατο {σίτας γησοβα]- 

Ἶας τίεαπι Ῥμπς 60ὲ :«Ώ-. 

σπτη,α8 δῖς αὀπειίας Φ0χ- 

σοσας Ιαδοσίδας (ἱασπω δζ 

απεοίαπχεπι σοάἁτάἾτ, ε’δ13- 

παπι γατίος «οπεεΏτας εξ 

Θοϊεπιίππι Ὠείος εχεορφί-. 

ελυῖς ὃς ἀεοῖτ, υῖ επτα Ώος. 

Ἀδαβεο «οΙΡΑΒΟ Παάτατετητ. . 

να]άὲ (οποτασα ἰπέξαπι αᾶ, 

ες παἰϊάϊς Έπσγα]ες 6επῖς 

Ρτοξυπάεβατας, δς αἱτετῖας 

εοἰᾶς {οτοσίς οεπεποπῖς.Τ1- 

Ίήαπη πασααι ἱππεπᾶς ΜΙ- 

Άεταα Όεα., ΕΛΡΛΠΣ 11 τΏος- 

εαἴταπι ποπιήρασα γατα {π- 

πεπτατωΥος 

ψεαιβίετας 3 

στι ΔωέαΡορΏταα 

αμα σος 
πασρρτο εοπιπα. αυτο τώς Ρεωγ» 

εἴοπε {ο 
ο ἐτὸνεαμίτατ 

ο 

απῖξ πιαἰτοτατα εβΡίτατη 

ασ αά Ῥαοεἷασα νίαιε Ρετίεαιι ος : 9 
πῖς, Ναβεταα ἀῑσλτμί παρρος,οῦ ζω 

: ΄.- Α.-. 

οροφὲ β. κώλ.ιόν 

ΕΝ ΄ ασ Δ 

ος Δανάα ντ πο - 
5 Ν 3 Θες 

ανσς φαρδν ἄμτορρυτου 

ἔμωλυαι. η: ἐπεὶ ὁἩ, 
3/ ΄ 

τούτων θἶλον ἄγδρα πογών 
-ς ή ΄ 

Εβῥύσατο σάρρο, οἆνς - 
ο υ κ ΄ 

αν πευ εν. πομφῶνογ ααλας- 

όφεα Ὁ Εὐρνάλαι 

ὃν καρπαλιµα; ούων 

χειµοθύτα σι ἔντεσι µά” 

μόσαιτ᾽ ξεικλάγκτου. 2497. 

εὗρεν Θεός. αλλά 1 μερῖ-- 

σ αἲά εάσε Φρατοῖς έχει» 

Ὀσόμασεγ κεθαλαῦ. πολλῶν γδμοὺς 

ἐυκλέα λαοοσόων µναςηρ ἀγώγων» 

ῥῥεγομε νἰγὶ ΠΟΥ Σαΐεο, ΠΟΜΠΗ εαΡΙΣΗ 1ΗΗἱΣ07Η - 

ὰ ποπιϊης ὀυπάεσος Παίατο ε.-Παδ{εΗρεο-εκ ρεπυ]άπια 

μ]ο αῦ Ατείςο ἐυπώρῃος Ῥτο «ΟΠΙΠΙ.ΡΟξ5. ἐυπάρειος, Ώος 

Εογηιο/« {πεεάοςΒιοὲ Ἱπτε]]ήρε, 

ελΜάοάία, {εὰ ταἶεπα «Ώε:Ίε Ρικάδας,- 

ῥατ. Ῥτατει Ρἰπάατ πποτοτη »Πᾶς- 

μετάφρασης, 

ης Ῥαπαξσν ΦΗεπες- 

ον μγο ἄλείη [ῥοηΣ Εν 

Άπεηρε παΣ22 εβε-δεά. 
ει δὲ εθΑγΗήΑ νΙγΗ 

/αὐοτ1ζμ Πδεγαβεξ γΗ-. 

σα. Ῥαμος .. Σὐμαγμη: 

εόγισαχα- εβ οι ομῖ 

7με[ος» νέ Εη7}Αΐα εν 

αραςζ σεπα Ρτοίµ- 

ω σπα Ρετβτερέ- 
Έτη {ΣΕΤ δή 

Ογσαπό. πμεμίέ ο μι- - 

ο να51.,Ώέά πὈίαπα:{εά 

ε7η εὖ πε {π4ΕΠΛ/ΕΣ. ΥΕ 

ῥανπιο ίαση Ἡβγενν αἁποπήγ]εοῖη ΕΕΓΣΑΠΗΠΗΣ ΡοΡΗΣ 

{η εἰεηΣ/Η15 

[ατα Ιοσυα15, δε δάνάκς Τ1ῥ σεις, ὃν γαι λοέὼτ 
φα, 

Ἠδετατίο Ῥετίεῖ θεπεβςίο Μπετι 

- Ἠατπιορίαπ», οὗ πωπ]εἱρίσεπι [μας {οπησα, σπα Ἱαάααε 

ἀεεσίαόσσα εουςτεβΆτον οεατταπάπὶς ἀπεπαά: σαοπεἍατ,αἆ {άαπε ἐρίος εὔείτετξ. 

πο Ῥετ{εΙ,ειῖης οἱρίηεπα ϱαβυ]σίατα -οβίεος ατεϊαρῖς: ἀδ 

Οµ1ά 14. Μεταα.Ἠοσας.1.3 «Ο8τπ].Δανάα Ὦος
.Ρτο Δανάης. "ἀμπέβυτος Ῥοξτ. 

Εοτπιαϊτα επ ἀμτέβῥευτος {πΌίατο ε.δίε απτετα ΟΤΑ” 

ἀπὸ χευσᾶ ἀυτομκάτως ῥέουπος. -. 

α..Ἑτεπίπι Μεάμία Ῥετ- 

πεα εβή αυτεπι οΡρε ΜΙπετις εισδᾷας Ιπσοϊα-- - 

ταῖεαι», οεΠθέπιους γίζααι αματη-ςοἶμέος - 

υεαπγ γο]εδεενκ-- 
ὃς ἔνικε,Ὦος ραξϊτο».. 



ΡΥΤἨΗΙΟΣΕ, ΟΡΕ ΧΙΙ. 48Η 
οΆεϊγοπῖς Μίπετια παρθέτος ἵπ ατα επ]τα εἴξ. ΤΟἱάεπα εεπορ]απι εἶης Ραττπεπίωπη, 

᾿βᾷΐᾳς ρατλεπίυσι Ώετρα, αµαπι Μάπετυα Ρειίςἳ 1π {ομιπῖ5 πιοπ ταῖς» ντ εα 

«κβατατη ΕΡ1 νεσηηἶατα ετατετ,τείῖε Ῥ]πίο. 
-«ἀμλαξ]εσίτης.Ο επῖτ.Ώοςρτο «ΟΠ. ἀνλῶγ. μέλος πάµφωγου, Ίος εἲξ »πελύρωγοες 

-οὗ ἁῑπεταιπη, δε πιυ]ΗρΕεξ εοπεεητᾶ.5εἆ ῬΙπάλσις πάµρωγον Πγρετρο[ςὲ ἀῑσις, 

ὄφεα ὃὶ Ευρυέλα,.Αρεττὲ οεεεράϊς ἴδια «απεῖπι αἆ Ἱπαιταείοπεπι ]μέχας «οἵσο
- 

πωπη,δε αμαπΏής ἀέγπα ταπεὺτῃ Ιοσατάς» (ππεςάοςΠὶςὲ ἂε οπιπίδυς 
1πεείΙσεῃ- 

ἁππι, Ώος-Ευρυάλας Ρ:Ο Ευρυάλης.δε χαεπαλιµα) ΡτΟ χαβταλίμω». ὮΏος.εείαπα εἴὲ εει- 

αλαγαπα; Ρτο εοπππι.Ροξτ.ἐεικλάγκτηςνηος εβ,ντ εχροπ/ε 5εἶιο]. μεγαλόνχος»μεγαλό- 

πραχτος,ὁ σρόδεὮ κλάγγων. απ ἔει 1η εοπαροβτ.εΒῖ ἐπισατικὸ- Ῥουτὸ Ὠᾶς νετρα Πς 

ἀεεατες., ὅπως σωὺ τοῖς ὀργαβος τῆς ἄωλητικῶς Σ΄ ὃν Ἰρυρῶν λωύῶν Εὐρνάλης ὀκδοδώτε 

Αρίώον ρὐµήδαιτο ἃ μραλέκεαμτο. : : 

ἀλλά σι. ιδίας ἵπαεητας Μίποτιια τεδάϊάϊε πιοσταἨ δη. α. ἆ, ἆλλα τὸ ὃν ἀμλᾶ 

ἀέλος ἔνεᾶσα µετέδωκε τοῖς αὐθρώποις ἘλΕΙΥ. : 

᾿ὠνόμαση. Ἱπιροπίε ποπιεπ «απτυί ε’δῖα,Υοσάταιε γόμον πολυχέφαλον: Ὁιιῖα πο]- 

Ὡρίες,δε οσα ἀῑπετίοσισα εοτροζυτα Ερής εβ {οπυς:νεἰ απία ΗΌι]ας νηας ες 

πσωίεοσησα {εγρεπειπι εαρίεῖθις πιαπαατ:νεί απῖα εἶλοτής αἆ εἴδίας {4ἱεαπτῖιί 

ες ππη]ής «οπβαε : νε] απῖα ουραπίςα Μυβεα ρτα]ιάία ἁιετία Ίμητ. Ῥσμαα 

«ρτὶο οπαπίαπα ορείπαα. 
«λαθος. Ἠος 6{β,ὁ τὰ λαὺς σόων,στύων,πεεθοβαθν,(Η1ΡοΡα]ο” εἶοί αά αἰγγμιά [αεῖες- 

Άι, Μετοπγταϊσὲ Ροξτα εειταπιήαίρας επϊδιής, οι οά εἶδία εοπμεπῖς» νε] ταρα» 

αυτ ερισιηῖδης, εὐθιειπίδι{ νε, αἲϊ δια τάσα-γε {ομο Ποβΐπες αἆ αστηα Της]- 

επ, ὃς εεγεαπιήπιτη αἀπιοΏεπε. ρναςὴρ Ὦος.ρτο ὠνκὴρ. Πδία ἄς ἀρρείατας αὉ 

εβεέχα,ααδά {η πιεπωοτίαπιτεµοςες οειταπήπᾶ, ὁ ὑπομιμήσκων Ἡ ἀγώνων. Ίνετα. 

Ο.τ. μωνσὴρ ἀῑςίειις ὁ µωμλησκόμᾶνος» 1 Ὠὰ5 λαὸν πολέμου ϱφασῇρῷ ΡοΡΜ/Η ῥεδὲ σε 

“Ὕπογοπα ) Πμάο[ίώηο 

σπράφρασο 

Ὁ. ἄπρρῳ Ἡασπιοπία εχεῖζα- 
επς(ριτῖσὰ εεωπή ταπίσαπτς 
Ῥετ ας δε ελἶατηος υπᾶε εὔ-- 
Έατα εὔΏ-απὶ αυά ἆετι εα]ατηᾶ 
ιάεῖος γετίας {α]τατοτᾶ-τε- 
ες, ἀραπὰὲ παίεαπτης πι - 
6 εριΙά υπ] Ίαςο Ρτορε 
ὈτεβοπιεπΏσα {ῶοτατω Οσ4- 
ας ντδεπα, ρυἱελτόαυς π 
Ίοςο ἄταπη. Οξτετἡπα αφ πα 
“δα ]ιεῖτατε Ἀοπήπες ἔσομη- 
εασσαπι αἲ ΠΠϊςσπον πε ἶὰ- 
Ῥοτε Ρατταίη «ἘτπΙπιας. Ἐά 
8πτετα Όεις νεὶ 1η ρες{εη- 
-τῖα «νε]ροβεα Ρετάπςῖτ αἆ 
ετίτππι.Ἑς εεττὲ ρεΏες Όσα 
εβ Ιηςπ]ταδ{]ς ξααί ἁςστετῇ. 

απο. κὀλ.ἰδ. 

λεπηΣ διανιοσόρΆνου 
χαλκ 3) ἅμα }ὶ Φογάκων, 

Νις. ΔΝ προς 
ποῖ παξς Χαλλίορῳ 

΄ ΄ 

Σαχοζσ πολει Χαρέπωνν - 

Καφησιοὸς ὃν σεμζ- 

7ει» ππσοὶ «χορευταῦ μάρτυρες. 
τε δὲ πε ὄλβος ὦν αὐ- 

ρώποιση »ἄὖευ χαμώτου 

ὁ φαῦεται" ὃς Ὁ σελευ- 

πάσει γεν τοι σάμεβον 
Φαέμωγ.τὸ 29 μόρσιμον ὁ σάρ- 
Φυκπον. ὃν Έθτει χεβγος 
"οὗτος ο κάά Ἡν ἀελπία β- 

λῶ7, ο. 

ειῤπέφρασι. 

΄ΣΕΗΗε ΕγαΗ/ΕΗΗΣΕΗΣ Τεν 
45. ράἨσεΥ ϱὁ' ὀπίάίμος» 
σμ1 οΧ14ΜΕ αρμά νγδε”Η 
Ολα ΡΗ/ εργο Ἱπ 1950 
πάσχα ΟερΡεβᾶ 1 ᾗη- 
εονβάε]ος εεβες ἀποζησια 
εὔογος. Οµοά ῄᾳμα Γαή1ε]- 

11011167 Ροπήήπες εξ, 6 

βε/αῤοτε εκ 1: {εά ε 
τά εκΙσµ”η Ρεγάδερε αμ 
ῥοάΐε. ους ροίεα Βεῇ». 
σεγεὲ Γαζαίε ἄειγεεὴ Π6 
εαδα/ε:/εά εγ17 Ηἱ Γε7η- 
216 4μοά αἴτομι ἀείῥεγα- 

ϱρρ ἡ 



494. ΡΙΕΝ ΡΑΕ η Τ 
Ἐπίπιπετο τἔραςΠἱαάποι- 0, λα ανν αν. . ς οσα οι --- αι ος γθβερτο µί ὅωσει, τὸ σἳ- -- μη, 1101118 

απαιρ τω ἀε[ρεκατιοπξ 1πι- ο ος . ος 0ΡΗΗΦΛΕΠΕ 
Ῥυ]εΏτ απεπαρίαπα, ρτετετ . πο 4110612 ἠαθΙΣ1]]μ Ημ ΓοΊη οπή. 
ἔρεπι δε εχρεἑζατίοπεπι ἠ ή µος απίάξαι ἆαδίς,]]πά γετὸ αποά {ρεταπεήςηο ἁαδῖς. Ὁιοά 
ειδή αεσῖἀϊε Μάσα αἱ ααοπίαπι ετατἶπ τς, γ1αΙβά εδία αφ παπούαπι ταρῖα Ππση]α -ἆς γιέτο- 
τις ἀείρεταῦας- 5 

υ λες Φιανιοσόμᾶνογ.Ο οπβτιεπάμπα Ώος εἶπα ρε οεἀεπεῖ γόµογεἘηεετίτα ηὸ {οἶύπα. 
ποταὈ πας πιατεσίαπι ἀοσειί εχ αμα εἰρίᾳ εοπιροππευΓ/εά εείαπα τπετοΏγταῖᾶ 
Πή5 νετο]ς Γπε[ῖς,{ππαρεα πιαίεία Ρτο Εοτπια.Νοπαίπε χαλκξ πιστα []οτητα δεις. 
οπιΏε εοπηρτεἱιεπά{εαιτπη,εδεπζπι,αΠάσιε 1 σεῃις. Ώεαεϊραὲ γετὸ σοπι-- 
Ῥασαητασ εκ ςαἱαπαί5,αι]ος ὰ παϊαΙ! {οἱο ἀε[ετιβίε.Ηος ἱπβσυππεπεπι Μιβσπα.. 
1η Ερίρταπαπα.επουίεας Έπτετρο, Ἐυτέρπη. οογάκεου σολυσθήτοισι λιγαήε;, 
Ἐίμπε εάπα εδία εκ ]οἵο,Όμχο» «οσΏΗ , ΟΠΕ οετήπο. Ὠ]πίε ροξτα Φιαγιοσόμλῥον.. 
χαλκΏ,ρτο διὰ γαλκᾶ Υιοσόμόµογ, {ει διἀΡιοσόμλυογ»τὸ «λαπερευόμᾶνον. 
"ποὺ. ἱπαίταπα ςα[αππίγαρισ ἀἰκιεμπααῖε 9ε]ιοί .σκληρῶς δε ὧδυραμβωδὼς: ὃς «εζ--- 

τὸ 1ά {ηπαῖς ρτο φύονται. ΟτεποππεΏυπα Πὰ5 γετοῖς εἰτουπα]οσ πάει, χαλλιρόερ όλες. 
Χαείτων. ς τ]]α ντδε νἱάε τ4.Οἶψπιρ.δς 4ε ΟερΏο 11άεπα. χοθευταῦ µαρτυρες. “ΤΠ. 

νία Βχεταητ είς αἆ «Ἡοτος δὲ Ισ άαπιρίΏ «οπ μμ], πηρεήῇ5, {αεί «εγζαπαίη]- 

Ῥμ5,Ρε]]ο απ οσις αἀβίρίεα ἔπης, 
ε δὲ πε.Ερί]οσις εκ εοπ{οἰατοτία ϱποπιο]οσία «οπαροβτας.Εξεπίπα ςομ{οἷᾶ- 

ἔοπο ορις παβεβαε,αδά εδία ἑταξτα ΕΠεπε,νηάε πιεητὸ πιεεμεταξ πε νίέχο- 
σἷα Ειήξτοτεεας, Αειάπιεη ρίατετ εχρεξχαεἰοπεπι{ο]ῖς εα]απαῖς ἄπε Πησυ]ο νι. 

Ρτο ερήςνίᾶος ε[ὲ ἀεείαταιιης.δῖς 3ΐεπα ἀεείαταπάα νιάετατ {εήτεηεία , Οὐφες.. 

ὀλβος ὦν αὐθρώτοις αζευχαμάτου Φαθε;). ὁ 3 Θεὺς 3 συμερογοή ὃσεβρν ἐπὶ τέλος ἄξει ἄνλ. τὸ.- 

3) εἰ µαρωλύον 6) ἄρυλπογ. δν ἔτι ὅτος ὁ χβόγοςρόστς λὶ τὰ ο ανελσισία χατασήσας τὸ αλάώσπαλ 

γνώμης) ἁλπίδος,τὸ ὢ οζώσφ,ὁσὃρ ὃς ἤλποζεν τὸ οἳ ε Φώσή, ὅσνρ φερσεόόκησε. γιὰε βπο]επα: 

Εετὸ {επτεπείαπα Ῥγτὴ.Β.ερ.4. όν 3 τελευτάσει.Ῥετ Ίπιεβα» ὃς Ώος, Ρίο ὀκτελευτήσες- 
8.ΡοΒ σαµεε»ν /πρρ]επάυπιπεςεβασιὸ εξ» ἦτοι ὕεερο), 

Σό γε µόρσιμον. Ἐαεῖο ριοροβΗοπίς» αία ἁῑπίπαπα ἀεοσετιαι εξ Ιπευήταβίίε.. 
σάρφυκτον Ροξε.ρτο ϱΟΠΗΠΠ.σαράφευκπον.ἵτασ με αία ρτσ τες {ρεπι «οπΠησΗπΕ: αἶῖα 

αμα {ρετοπετί,ποῦ ομεπίπητ.αελσήίᾳ ροξε.ὰ ροξς. ἄρλαῖος Ρτο αλλπιθίαναφέλπεσος» 

Ἕμπαλιγ. γνώμας.(.οΠ6εΓ εΗπα ἔμπαλη-τέρψιος Οά.12.Ο]γπαρ. νο {επεεηίαπα Βυής- 

τε[ροπἀεπίεπη Ἰπμεπίες, Ῥοττὸ αιοά ραιεῖς δε οὐ{ουτὲ ἁῑαῖε Ες Ῥιπάατης», 
Ρ]ωηῖθης ὃς ἁ]εϊάὲ ρτοροπίε Ἐπρ. 1 Αἰςεβίάς {10 ἄπεπα, «πας παεπαϊπᾶς 

ο αατεσε {απτ ης νετΏα.- 

τν ΤΙολλαὺ μοεφαὶ Ἡ ο αεμονίων. 

Πολλά τ΄ οὔλπίον χραφοισι Θεού. 

Καὶ τα κ. ἐτελέδ». 

ο πρι οἱ ἀδμυάτων πόθου Έσρευ Θεός, 

Έδμως {οσμι εἶτας 11οαηυ5 ἵ Ππε ὀγπηροβ]» {ει Γιαριεναταπας. 

Ῥήπάατέ ΡΥΕΡΙΟΥΗΗΗ η: 







Ένσεα., {ει Νεπιεοπίςα Ἱπίοηδίτασ Εὶς τετεῖις Ῥίηάα- 
τ]ςα Ῥετίοςάϊ ΗΌες,αωία ἵπ «ο εεἰεῦτας Υατῖος Ἠεπιεβο- 
ταπα Ἱπάσταπα ν]έχοτες.εαιεςῖ ᾗιά{ ἀῑδξί {αητ ὰ Νεπιεα 
{/]αα,γεῖ τερῖοπε, (παπι Ἀέτηεα Αΐοιὶ Η]ια βς ὰ {ς ἆς- 
ποπαπαιϊς. Έοτιπι απέποτεπι {ία Ὀμίοπέιτ Έει- 

ϐ) επἶεπα» αιιὸδά 1{δί εππεααπι εοπετα οσςἰάπετ. ΑΙ το- 
ς Εέτυητ αἆ ἆποες ΤἩεβαπος Ί]]ος {ερεεβι,αιῖ Ρο]ψηϊςί αἆ 
΄ Ἔμερας πα] τατύπε: ὃς ας ΒΗβοτίαπα «οπΏτεχης. Φερίετα 

ἄπζσες Ατρῖι «ὖπα ΤµεΡας Ρο]γηῖαί πήΠέαευπι ἰμ1Πεπι 
αγία Πε «οστερεῖ,ἵπ ΗΥΡΕΡΥΙεη Τ.επυπ]απα Ιπεϊάεταπι,ουα Σγευτοί {αεετάο- 

"τίς Τους. ὃς Ἐωτγάϊςες Επι ΟΡΗεἶταπι ἔετερατ.Ἡας τοραία» τἍπᾳμαπα Ρεσίτα 
τερίοη{5 εἴιδενε ας μασ. ο[ιοπάετες,αἵππωπο ἵπτες Ίετρας τε]ιότο ., ἀμείοις Ἠ]ες. 
βἁ {οητεπι γία στις ΕΗτ.Ἱητεσίωι ΟΡρΗεῖεες ορίεπεε πυτείος,πιοτ/ία γεπεπαςῖ {ετ- 
θεπΏς επεότας ες Τπσες «στα :Έπα ΗΥΡΗΡΥΙΕ τεπετβ ἴπ 61Η ]οεύπηντε Υς 
Ῥπετηπα {ερεΠετιπε,δε οες{ο {εερεπτε 1η πισηεἷς {οἱατίυπχ εεσαππεΏ ἔμπερτε - 
τεσεῖο αποφπεαππο οεἰεσταπάμαι ΙωΠέπεταπτ. Οπαείσης απξεπι οπο ραξξο Ίπ-- 
Ἐπαιηῖαπα πι Ίετεπα Ιπεϊάετίπες {εά Ἠμῖς απα{ξοπί Ἆος πιοάο {ατϊςέαςίιπε ες 
Τ[ερβεης ἵπτεβις Αεσ]πεειςίς.[.επωτπῖσ ες ταυ]ῖετες εἶτα εκ Ρραξο οπΊπες Ίππο. 
οεςειἁδ επ νίτος: {οἷα Ἡγρβργ]ε ΤΒοσπεί ραττὶ Εις Ἱπία]α τερῖ Ρερειοῖε... 
Ό παπα οῦ εαιήαπι ΤΕπαπίαἆ ες «απ. τεαπα ἔεσεταηε,ὃς εαρῖτε πια] έχατε ἀεστειιο- - 
ταης.δεὰ Ὠ]ς απώεῖ; ααξασίε Ἠσρβργ]ε,δε 1η Ίαττοπες Ιποϊάτε,ὰ ουίρις Ίγευτρο - 
ἀἰαεπάιτα εβ:σαιή-αηε Νεπιεοτπα τεχ.,ππε Τουῖς {αςετάος,]]] πΙπΟρΠείταπι : 
πυσεπάπτα ἀεάὰς, Ίτασιε Ὠὸς εταπ{ειητος 11] ἆπσες 1Ώ εαπι Εωςῖ]ὸ {ποΙάετΙπς. 
Ῥαμ{απῖας ἵπ Ῥβαςϊσίς αἲς Αάταθηπη οπτµοτεπη εΠε :ᾱς «ος αυἵ θα: {ασε Ερί- 
Ροπ:μιωίίαµταξοτες ΕΗΠε Νεπιθοτιππι. Τη ἨοΠοΓΕΠι ΟΡρΙείεα 1σίτας Γπβσαεαπα΄ 
εβ Μος εετταπιεΏ Εμπεῦτε.Ἱςαυτοτα α[ίο ποπηῖπο ἁϊ σας εβ Ατελομιοσιις : αυο- 
πίαπα Απιρβΐατανς νατεςτηοτίστη οἷμς οὗ Ιπ]εῖο νίες Ρα ἀακίτ:δς αὐχα ΥΙΟΙ, - 
ἕέδεοε ΥΡΟΣΣΩΣ. Ποπίβεατ.δεᾷ Ώῆς ὰ αμϊοι/ἆαπι ἁῑεῖτας βΗΠε πο Ἐγειτοί δε Ἐν-- - 
σγάϊσες µεά ΕιρΏετα:, δε Οτειίὰ Π[ας : αἲ α]ς Ταἰαί βΠας: δε Αἀταβί ἵπατετ. 
Ῥοΐεα αητξ Εετει]ες Πος]ἱμάος Μη ετα τε, δζ οεςί{ο Ίεοπε Ἀεπαεθο, Του ε- 
Σπεαο ἀεά[ςαιϊτ,Ετ,α ετεἀεπὰᾷ Ῥαυ[απία, 15.2. {άοτα Τ6υἱ ἔδεπιεβο Ατθϊη 1π- 
ἔδοπιεα Εμ, είαως «εττῖ 4αςεὰοτξ ἀε[ϊσιπειᾶς ασπιαεῖς γε ομτβς οεἴταποῖ- 



τν 
πα Ῥτοροβίπε η ἱρίο Νεπιεο η εοΏίςΠΕΙ» απἲ ρος Ῥέηπιω ἅῑες οε]εῦταειν. 
Αεΐΐαπις 1.4.ς.Σ.γατία Μἠβοπία » οῦ Ῥτοπαδίοπη Ἰπβίτητα ὰ Ίερεστι ΤΠεαπῖς. 
ἅἁμοῖδυς τοβατας Εὶς νετοίς., Κα; οἱ ἐὼ ὁτὶ Θάβαις Πεώνακπιὸ Ὃ ρω αδνας νο 

:.Φρσαν. Δια 1ὸ ἀνπον ἁπολκμίε σὲ ΠἼρογαχτος,Ἡ ἀῶνα Ένεσαν ἔσ᾽ αμὴνὂγ οἳ πολλοὶ οἷονὴ 
ἐσ᾽ Αρχέμόερ τεδίώαι ἐξ αῇ».Οεἰεῦτατί {οἰεῦαηε ἵω Ἠεπισα χεριοπε»τετεῖο σπο- 
6πεαππο ( υπάε ἀρρε[ίαεις ἀγῶν σειετὴς {ει σειτηθικὸς ) πιςΏ{ς αιά ΠΠαήέμος ἃ 
ϱοηἰπεήῇ ὃς Μαςεάοπίοι», βομΦεεμιὼν αὉ Ατεῖεῖς ἀῑεερατατ: Οποπῖατα αιτοτὰ 
ἃ παϊμεῖρας ΤΕερας εππεῖδις Ιπέπεππα Εβ Ἡος {ρεξαευ]απχ» {οί πιά ἶ]τες , αιιε 
πα] Ἠταπα ΠΠ” ρτποἶπι οετιαΡαπε:{εἆ ροβῖίεα επῖαπι ρορα]ας Πε αἁπήβης. ις 
]υάϊς ρΓΦεταπε Ατοηι ]αάϊεεςρρειπὴ Ώ εςε]αοπεῖριπὰς Οοεἴπιβί], δε Ὁεσπαί: 
αυῖ πἰσηϊς δὲ Πησδτΐρης Ἱπόπα γε[Ηδιις ΙΠάιςοροπε » γε {αοτοσπα οτιρίπεπι ἃ 

ἀμάτα Ρτοπιαπα/ε ἀεείατατεπτ. Ὑόχοτίριας ἀαβαξις. Ῥηϊπαἶὴπα «οτοπᾶ εκ οἶεα; 
αυοά αἆ θεμα γίαπε Μεάϊκα Εάχυπα ἔεταπς, δαπα οὗ εἰαάεπι ὰ Μεάϊς οαρίαπα» 

:ἆπ Ἡοποτοπα οΦίοτυπι αρίο Εμπεῦσί Ρ]απία «οτοπατί εαξρευπι εξ. ΑΙ] νετὸ ἁῑ- 
καπε γιέτοτες αρίο εοτοπατὶ {οτος οἆ ρετρεειᾶπα ΑτεβεμιοΠ παεπιοσῖαπα. Ἐτ 
Ἠιής εετταπαίππα σεπετί αρίηπι Ίητε οσημεπίτε εεπ/ερας, εἶπα εκ οεεἵί ὰ {ετ- 
«Ρεπῖε ριετί {απσυΐπε, περαπι Πἶαπα Ρτορπαίαπα ετεάετεπε. ῬΗπίης αἲξ ΙΑ» 
εἶναῖα {αεῖ εετταπήπὶς γῖᾶχοτες αρίο εοτοπαςί {ομτο».Ετ 1.πεῖαπης ἵ ΟΥπαᾶ- 

Π]5,Ολυμπιάσ ὢ εέφανος ὃν κοήνε, Ἰ9μοῖ 4 ὧν πάτος, ὦ Νεμέα ὃ σελίνων πεπλεγµᾶ- 

γος» πυδαῖ ὃ μήλα Ὦ ἱορῶν ϐἩ Θε8, ος εετίᾶτβεΏ ρήσεις ΕΠΕ εαπείῖτε 5 ὃς 

᾿συπιπίουπι ππερτε,βπε Ατεβεπποςϊ» Βπε Ῥέοπαδᾶς ἵη σταξίᾶπα εᾶ ἱπάτατηπα, 

Ἀάπιήδβα {μπε επιεῃ οπιηίπι οειζαπηῖπυπη 5επετα» ΡοβεαΏλίοὮ» αάάνπα», αἷ-- 
άσμ5, {αἱεις,]αότα,ρυσ!ατιις, Θ 

ΠΙΝΔΑΡΟΣ 

ο ο(ὰ 



ΠΙΝΔΑΡΟ 
σε πετ ο 

ΧῬοΜτο ΑΙΤΣΤΝΑΤΑ3Θ, 

Ἔχδο. Ἀ. 

Υ 

«ΗΠΒΟΜΙΟ ΑΕΤΝΑΕΟ, 

ΟΡΕ τ, 

ΑΕΟσΥΜΕΝΤΝΥΜ. 

«πΗγονίμς «ήεΕΡΑΗΙ Ἰαμέσι ὢ υἰξίογία ]εηεαα Ὅεσηη 
λομηγε αἄερεης ϱβ: ὃ Ρανγία, αὖ ῥο[ρηα[έματε, ὁ υίγηε, 
Ὅμα ἴη ἀοεέδς ο ηήί 1η εογΡογῷ γε[ασεε:  αέε]α- 
σμηι Ὁ[ (5’ εοητεαρ». Ῥοβέα ἀσγεάζεμν αὖ Ἠεγομίᾳ οκεΊη- 
Ἄίηη,υὲ ΟβΤοΙΙΗΗΣ απ βεγοῦ {414 {γ]γαβίοηοῃ εχοίΓΟΙ .0ὲ 

Ὅ-ῷ ἰάῤογες {ρΠΡΟΥΗΑἐγατεηι εβ 2γοηρεκήσρ. 

παρέφεησις, 

Ο Ιη{αἷα διεῖὰς Οτεγσία, 
δἆ παπι νίαπε Α]ρμεας 
Ὀισηαπι γε] Ατειωπίατα, 
επῖας απ]οτε Βασταδας, ἵπ- 
{εαπατης,Ώες Γ2ΤΏεῃ ε3 ρο- 
τας, τείριατπΊτ δε (αδ0ᾷ-- 
ετ1δίασε ροβ ἱοΏσατη ρες 
Σαπος τεττα εππ]ςπ]ος εας- 

Σππα οτήεξσπα «α{τατη 1ππῖο- 
ατα ατηατα Ραἁ]ςο]εῖα οτε - 

Εροφὴ α, Κάλ. ἑ, 

ἍἌροσευμα σεξ Αλφεξ» 

χλεγα) Ἐνρακοοτ) Φάλος» Ὁς- 
Ἴυλα, 

δέμοιον Αρτέμιος, 
΄ Γι ΄ . 

Ἀαλου κασωνητα » σεσο ἀὔνε- 

ππὴς 
-- ’ 

ἔμγος ὅρμῶτα έμδυ 
-«-γου ἀθλλοπίδο κάν ἵππωσ 

βεπέφεασεο 

ΔΡΑΣΗ ΄ραςητ- 

Ίριπι Αὐρβεῖ» πεί” 

μή 77ΕΗ{ΑΤΗ7ΣΦΕ7- 

(πε, Ο7Σ76145 εμδίζε 

Αγεοπαά, εί {0707 

25ε [ραμοη μις Ε}πη-- 
Ἅμ ασσγεάι/µγ εχρο- 
πεγε {απάεπα 70έεΙ1- 

οσα 



εοο ΡΙΝΡΑΕΙ 
ρεΧ-: ὁ δε εε]εὈτίαπι 5ΥΤΑ- Ζίωὸς Αἰτγαίς χάριγ. ως 
οιήατησι σείσιεΏ αἴαπς Οἵ- ορ η οσα ος ͵ Ξ } οι τα. -- 

τς αρα σι οσραυει Χξεμαε δε {1 10185 ΑΕΓΏ 1111: 
Ἠαπιεπίσσα , αὉατεπας Ιπάς. ΄ 3 

Ῥτοραραῖα ὃς εχοϊπαϊα ο: αι : ΦΤΑΣΙΗ12.(147715 ΕΓ1ΑΤΑ: 

Ίεβτς Ὀἵαπα , ὃς Ὠε]ί {ο- -Ὁ. Ἕγμασιν Ἠκαφοξεις (Αγοπη ἔπείσας, Ἆε-- 

τοχ,αάτεηυς ΟΣεγρία Ὁγ- Ἐγκωμον ζεδέα µέλας. 2μεώφΗο αά εὐΏίεχεη- 
εἰαόται Ἰα]ᾳ, απα ξεΏς- το ἰαμήσσσγηηνλε]ος [εοξές νιέδογ]α[1όιρ. 
Σὰς ἀῑάεα εἴε, ατοας γδῖ Τ.8- 
εοπα Ὠίαπαπι ρερεῖῖς, ες εοσποπη(πίς: Ρτίπιαπι ]αμάϊς βαάτππι ἃ το ἀπεῖτ Ώγπιπας της ας. 
{αααῖδας πιαπαΏς γειδῖο,νε πιασπα ἠααάε ρτοίεαπατατ εαπος {πίτας Ρτοςε]]α: γε]οςες, {άαπε - 
ἔη Τουΐς Αετηαί σταιίαπι.Ἠππς ἀπτετα γἱέοτία ἱαπάατίσυπη Ἀγπππασα ςΑπεπάὰ απίατω Ρτ-- 
Όει εχϊπήαο ΟΛτοπ] οτας,δς Ἰεσιεα οε]εσίς οεκταπηληῖς Ίος. : 

Χρομίῳ. ΟἈτοπίως ΠΠμς Αξεβάαπιί οἱουςαητίσα Ἠιετοπίς,α μή εὖπτ ορῖ--- 

ὃυς αμᾶης ΠΠετ , εαρίε 1ρίε 6011ος αἶετε » ὅς τεότα αυἷα νἱςῖε- ]ιάϊς Νε- 

σηεςᾷ, {άᾳμε. εττὰ : ομαπιής. Ίῃ τ]τμ]ο Ποπ ἀϊσατιατ. Ἑτεπίπαι ἐασ «οπητες-- 

τα 14 οοἱΠΗσίτας : απμπα {10 παπα ἀῑςΙτ Ροξτᾶ; αἷμα σἳ ὀσειώει Χθομίου » Νε- 

αία ὃ', ὃς. 2 

Αἰτγαῳ. Αείπαις «Πτοπαίης ὰ ραιτία γοςβεΗς » υιάεμεες ΄Λειπα ας - 

ΡΠὴς («αἴαπε ἀῑεεδαξας» απεεςΠαΠα αὉ Ἠίετοπε Ἱπίεοιμτατο Πήδεε : ἄε ουα 

{ηρτὰ » Ρτίπια Ῥγτῃ. Ἠῖης ΠΟΠ Ὁαίαησαιις, {εὰ Αετῆφιις ἁιοὶ νοίιε ἨπετοὮ : 

1 οετταπαηϊρας.νδί γ:όξος Ρεοεἰἁπιαδασης.(μοά ὃς ὰ (Πτοππίο: Σοέχητα εταάττ. 

Ῥ]άνπιας,απἱ εὖπα Ηίετοπε Ρρεσαµατη ξαπαήμίατίτετ ντετετας, οὈρυίς νι {εἰάεΙα - 

Άείηδις πΙπεμρατετης. 
ἔμπνευμα. Ἐκοτάμπαρει αροίττορχχεῃ αἆ Οτιγαῖσια, αὔαπι Ἰαμάηπι σωα.ρασ- 

μῷ Ρτοίεσιίεως.Ρηταἡπι γοςᾶζ σεμοᾶ ΑλφεὈ ἄμπνευμα τε απεηοιος ε[τεφεηε 

5 Αρβεῖ, αμοπίαπι Εωπίης ΑΊρπεας είπα νίάετας ΡειπΙᾶβπο ἱαδοτε; πᾶς - 

πα ἕετεατα {εέε οεεπ]τεηάσ,Ώμης ἓ ςαμετπίς ἵπ ασεπα εταπαρεπάἀο», Ρρετᾶρετε ας ᾿ 

Οπγαίαπι ν{ᾳμε,νΏΙ 6οπτεπα Ατετηηΐοπα εβιοίε, δε {αδβαΠΠε ἀῑείεητ» αμ μπι 
Ὀίαπατι, εηῖΗς 8πποτε ΠασταδαεΙπ{εαπετεστατ.Ὀ1εἴεας αυτεῖα ἄμππνευμα ρετ {ψη- 

«ορεῃ ,ρτο αῤώπνευμα Ροξξ,ρζο «ΟΠΙΠ1.α/απνοὴ,ίιος ε)γε[Ρ1γαΣἱσνΦΗεΓ Ντ Οἵγπιρ. 

Ο4.δ. 3 8 µόχθων αβαπνοἡ»τε[ῥιγαΣ]ο» {οι μ1ες καὶ ᾖαῥογ1ῥ.Ἑτεπίσα 1δ1.ντ 1τα ἀϊεαιας 
αιήείαῖτ Ροβ γασίος Ίαροτες Αἵρμεις. σεμᾶ,Ώος εβ,καδαρε:αυία Βνυίης Αἱρβευς 
Τήαπαπή Ἰηίεαμεης,εα πο «β Ρροτῖτης,{εά αἆ ἔοητοτ- Ατεεήατα αδσεῖς «νε 

αιία Αἱρμευς Ασειμυΐαπα αυἶάεπι απιαυἰε/εὰ εαπι πο γ]αιήτ. σεωᾶ Ίεσο τηε - 

επί ςα/α,δε αι]ά σεµνὸς Αλφεὺς τεξε]ὴς ἁῑοῖ νῖάεειις, 
χλεηα” Συεακαασ.Γ}οτ.ΡΙΟ εΟτΩΠΙ.Μλεσών Συρακουσών. Ταπα {εευιὰο ἶοςο γοςαῖ - 

ογτασυίατυπα ΒΕΙΠΙΕΗ: Υεί αμα ογταειβς,τοτίαυς θἱςῖ]]ας ετᾶτ οτηασιεμεο:νΕ 

αμα 4δ εα παταονί Ῥοτε πήποσ ἁπαο]οτί μηήυ]α. 

Ὅς φέµνον ΑεπάμΦα. Τεστ εμδαζε Ῥιαηα :Υε] ηαδά 1δ1 ρταββοἶαεα Πε ΑΙΡπευπχ 

Επιήπαη : ναὶ απδά 1δΊ σεπ]τα {τε Ετεπίπη Ῥίπάστο ΕαθηϊΊατε εϐ ὰ 1οεῖς εἰιήάεπι 

ποπῄπϊς αἆ αἶία 1ὅεα τταηςέεττε Εαρη]ας.Τω Οτεγαῖα αὐτετῃ σεπίτασα {εβατως.. 

Ὅραπαπι Ἡοππετις {πι Εγπιπής, 
Χάῑρε µάχιρ ὦ Λητῇ ἐπ τέκές ἀγλαα τέχεα» - 

Ασέζιώνά τ΄ αὔαλτα ͵ κὪὶ Άρτεμη Ἰολέωραν» 

Ἅσνπι 



ον 

ο ς σας 
ΝνΕεΜΕΟΣ. ΟΡΕ Ἱ. 

τω ὃ ὃ Ορπήν . ὃ Ὁ κρανάη ὦν Δύλῳ: -- ὴ 
γε] αμα, (αποά πιαρῖς ρίασες ) Βινία [5 Τ)ίαπα αταπα αἆ Αἱρβςί οὔὕμαι Ῥασεε, 
«φΕί ππατο ἠαδίε: ὃσ «ατα ἵπ δὰςἶ]ς «π]εα εΗ. Ῥοττὸ Άρτεμις Ῥοτ. το Αρτε- 
«μες ἀῑεϊσησ. 

Δάλε κασνήτα. Οπατεὸ [Όγογεα Ὀε[ί πυπευφαε :Ώπε αιδἀ Οτεγσία: ἀῑέα 

εΏ Ώετ5,εμπι σαατα εππετῇε ες ααιΐς:απε απδὰ νιταηπε ποπηςα ΟτιγΡία Βὰ- 

Ὀυΐε:ὃς Ώεαπα γῖτασωε εχεερῖε. 
σέδω ἀθυεσὴς. Ἐκοτάή Ρτοροβεῖο. α. ἆ. ἀπὸ σᾶ ὁ ἠφυεπὴς ἦμνος τέω ὁρμέω ἔλει, 

«οὗσε Φεῖναι μαέγαν Έπομνον Ἡ ὀξυτάτων ἵππωγ.Ε]κῖε σέδυ ρτο σᾶῥετ εΙΠρβη ρταῤοβείο- 
πὶς ὀωνεὶ ἀπὸ.Ηἰς ἀελλόποφας ἵπποις ΥΟςᾶξ παχυτάτου.4-ἆ. ἄξλλης οἰχίω πόδας πε- 

αεῖς ἙλουπωρΠομτῖ Ῥγτῃ. 4 ἀῑπΙς δφερις ελ. ο. 
Ζὶωὸς Αἴτνακ χάευ. Ὁαυίς ἱπιρεΙεπτες τεοεπίεπεατ.[αρίζες» ἀῑξξης:Λες- 

Ώσυ5,σπία ἐπ Αετπα απἶεας εβ: οιήμς Ῥεπεβεῖο» εἶπα εἴ {αετῖ εῄεττ ἣί ἱαάξς 
ΟΕτοπαμς νιάοσίασι οὐείσιῖς.» νιδεοτία (Ἠεοπαή ευττη ρατίᾶ.13. Ἠεπιεα, Ιο- 

«κους οετταππῖς.Ῥουτὸ ἔργματα νιχαφόρα ἸάῬοτες εειταΏιήβήπα νοας » απῖ αἆ νί- 

«οτίαπα οδεϊπεπάαπα εκαητ]αηζας.Ετ ἔνκόμιον, ος εξ, ἔγκωμιασικὸν: γε ἵπ Ηδτῖς 

ἀστ 

Ειρετίοπδις ἁοςίπαυς.- 

παράφρασις, 

πῬείαα νεῖααε εεττπήπᾶ 
ἁαπάρπιεητα υ]τ 1]ε 1εεῖς, 
Ῥῆς υιτατες εἴας ἁσαπας 
ες Ρεσείατας αἀϊαπαπεῖθας: 

Ὁ εόαπε Εαῑτ ΕαΏϊχ.Ο πίεπη- 
σας απτστα ἑαΠειτατε ρτα- 
{ετεῖπι 1η (βετὶς Ιαά1ς ἔτυῖ- 
τατ,1ς (απωπη σπα οπιπῖς {ρίξ- 
«εοσῖς ὃς σ]οτςε «λβϊσίαπι 
εοπ/{εεπά!ϊτ:απαπάσαπἰάεπι 
Ἁπαίβ τες τηαρπῖς ἠάςοτα- 
εἴα ἵη εεταπαϊπίρας ρτα- 
εἰατὸ σείεας ταεπιοτία ττα- 
ἄετε  ἓε εεἶεΌτατε {οἶες. ατα 
νετὸ, ὃ Μα , {ρ]επάιάο 
εαιπήπε ἀΠαβτα Ιπ[αῖαπι 
ἀαπι,απαπι Ταρίτετ Οἶσπι- 
ρῖ ἁοπῖπας 1 ἁοτετῃ ἆε- 

«απο. Χώλε 4. 

αλχαὲ 3 βἐβλίωται Θεῶν 
ον 3 ρ 

κείγου σιμὸ αὐδεὸς δαιμργίαι αξε- 
παες, . 

ἔσ ο ὦν ἐυτυχία 
ϱ) 3/ 9 τμ πο. 

ποοροδξία, ακρογ. "ζιεάλων οἳ αέ- 

9λὠν 

ήϊσα µεμνάδεα ΦΙλεῖ. 

γωῶ Έγειρ ἀγλαίαν νὰ α- 
σῷ» 

πο) Θλύμπου δεασέσνρ 

Ζει; ἔδωκεν Πορσεθόνα » χατέ- 
τευ- 

΄ να ΄ 3 

αἲν -τέ οὗ χαΐτοις» αδι- 
ο οἳ 3 ΄ Δ 

-σευρισαν Ξυχώρπου Ἅχθογδεν 

ἑατάφερισιοο 

Ῥγοαβεια εΡΗη {ητα- 
ρτα ὃ ῇσΡοβχᾳ ης 

ομᾳ αμα νΙγι σάπηῖ- 
Σαπά: γ1γεµεῖὀη. Εῃβ 

12  [αῶσατε 
οπής σ]ογ14 [1 ΗΗ. 
Λ44ςΛΟΥΗΠΗ γεγὸ εργγ” 
ήν ΜΗ «πρμί- 
240ε {07ε/, μπε εκεῖσα 
ῥεπάσχρηε αζζ ει 1η 

αν ΟὔΥΗΡΙ ὧσ- 
η4ηη ΙΗΡΙΣΕΥ ἀεΙίς 
Σ7Ε/{ΕΥΡΙΗ4: 6 015 
ερ » ΡπΙΡασΜΗε 
ΣΕΠΕ ΚΕΙ [2γεη {011 

ἄῑε Ῥτο[ετρῖως: εἶασαε πητα εαρᾶτῖς ὃς εαρ1]]οτατα αππηῖς {ε δΙοἴ]απα «τς Ρτίπιας τεποτς 
Ἑετεᾶτ Ἑτασασο Ρις {ταπτῖα, 

αῤχαὺ 9. Ἠος εξ, αλχαὶ ὃ Ἐ ἀγωγισμάτων βὲβ 
ο ο 5 ο 5 ΄ 2/ 5 1 ων. 2/5. 

αρεταῖς «πείγου αλα Εος. Ἡ]ραυ ὁμ, τὴς «ρεοτής τῶν -α-ν 

ενος ες ας 
αἼωτωι ἐπ σῶν Ὀεῶν » συ φείαὶς 

ο ιώσεθες 3 ος 
λῶν χαπαάβολης Ἡ τορᾷ τοντῳ σαώέ- 

βαλε. ΟΡίειτις {απὸ εβ Ἶὶς Ίοσιμς.Ἐτεπίπα ἵπεεττητα εἰξ, γέτασα «πα δεπο]α[τε 

σεῖετας αἆ Φεεήμια τὴς ᾠδῆς : απ νετὸ αἆ ρήπαυπα ΕΓΤΑΤΠΕΗ. Τητεβ]σο «ΠΠ 

οσα ἥ 



402: ΡΙΝ Ὁ ΑΕ ΣΕ 
Ατοτίο οχὰς ἀέθλω. Ἰάαν νε πποπεε 9ΕΠο1, ρίπιμπα Πος «ετεαΏχεη- επῑςΣ. 
οἱ {ε{ε εοπαπίβτ (Πτοπαίμς, ὃς ἵω απο νὶςῖς: {άσε ἀϊμίπο αασ][1ο.Ἑτοπίπα, 
αἆ Ώσος τεβειτο {οἷες Ῥιπάατις αμἰςφυίά εἰαθοταπε Ἀοπήπες, Π]όίαιε ρείπια- 
τίαπα, Πος αἀϊαμαπεες σαµ{ας «οη{Ἡτμετε. 

ἔοι οἳ ὁ.Ἠος εάν.) εξ ἐυτυχίαιο εἰς ἄκρον ἑυδοξία, ἀφικέδιι,Εε εειτὸ αὶ ἕα- 
Ἡκ «β;ρει οίηπες γίτᾶ ραττες {τηπια «ἰατίειάίηε Εταΐζας» ας Όεπε ααάϊε αιιαα- 
σοπις:γηάε Ευπρίάες, } ἔυτ)χοώῤτα,) φερνέῦ γομζοὀν. Φεητεπεῖα Ηϊα «οπωπιεῃ-- 
ὧαι ποπιπίς {ρ]επάοτεπι αι! ὰ Εοε[ἱοίίαες «οπς{ίαεητ. Πανδοξία Ῥίπάατίσα γος». 
Ἡρξ. πᾶσο δὲ ξα. 5 

µοάλων ᾱἳ, Κεποιαξο Ρρτοροβεἰοπίς,ἀοεςεηςΡΙπάατίςα Μμία Ειάαπι, απρά-- 
ἔᾳ Ιαιιὰς πβραίυπα ατ]εεατυπα γετίατις. : ι 

γωώ ἔχερε,Αροβτορᾗε αἆ Μιήαπι,αματη Ἡοιταξητ νε οἱεῖ ία 1αμάες ρετίε(α- - 
εωτ.α-ἀ. ἔκπεμπε πω ὢ μᾶδα λαµωεότητα πνὰ τῇ αήσῳ, τῇ Σικελία, Οοπιπηςπάὰ- 

τω 6ο αιδά ἁ Τοις ἵπ ἀοεεπι ἆατα Πε Ῥτοίετρίωᾶ,αμόάαιε Πε Εαεομπά», δι ἔτ- - 
πι εχεε]ίας ριαααΏα,Ηας ἆς τεν]άε ουξ 4. Ψειτίη. ἀῑεῖε (Οἶεετο. Ῥοττὸ- 

τα) .ΑττίορταΡ. Ρτο {αδίυπόξ. ῷ. Ηῖς νευδῖς. 51ο] «οπίπεξιτ ρεάρηταβς, 
Έσπι επίπᾳ εειτοπι Ρτο ἆοης Ῥτοίετρίπα- ἀεάῖε Παρίτευ,γοΙ αἆ παρεαἰεανεμα]α- - 

Έηµαα 1η Αείπα Ώιοητε εσταηδ.ὰ Ῥ]πεοπε ταρτα Εᾶςε. πες 
κωτένευσεν δὲ οἳ χαΐτωε.ὀΥπεσἀοεβὶοὺ ἁῑεῖε εαρεζό εἰ αημίέρτο εαρίΣε: εὖ- 487: 

μὴ. αι 1η εαρῖεε {Πέ εαρ{]1,δίς αµτετα Ἡοπιεσης 11. 1. 

Ἡ. 3) κωανέμσν ἐπ ὄφρισι γεὺσε κροίων. - 
Αμθείσαι «ἳ ανα χάῖται Ἐπερῥώσαντο αζαητος.. 
Ἐρατὸς ἅπ᾽- ἀδομάχοιο. ος 

9 ο - π- 

.ραφεάση. ἐπῴδ.κώλ.».. μετάφεγαε» .. 

ο οι 
εἰς εἰαϊταείρας οοπ{ρίσσασν . ολ βυθαας. πλω αφγέ-.- ΕΝΑΓΕΑΣΗΤΗΠΗ κα. 

ο Δες Ἱπβρπετι τεάάκυχαα.. αν : ήδη εὔΙΖ4ΣΗ1Η ορΗ” - 
Ἄσωτετεα τεσιοπῖς μας γΙ- ὥπασε 3 Κερήων . {ρησδ. ὈῬγαὐμέέηηε εξ- 

χας Ηῑε Φ3Π1τωί Άμας τεά- σιλέμου μγαςλρά οἳ 2αλκε- 5η δεῖ ν2εή- - 

ο νο κ πι - 
αν ος εφμο Ραραάτιες λαὲν ἔσσαιχμον 9 Ααμοὶ δὶ καὶ. βάιοβΗ ῥοβαίπε» 

το λα... ο Ὄβα επ εὔάο Ρας” 
ας ἀεῶῖτ εἴε αλ]εάςενα- απάζων φύλλοις ἔλαιαρ σεατὸ {αρεεσ1ᾶ ᾖ-. 

ἃς  Ογαιρία ας αρ Ἀευσέοις µιχθέντα. πολλών ἔπί-- 10 αε Οὔγηαρ]αεα- : 

εεσαρᾶς Ἐν αος Ἐ. . Εαν με ο) ματ {ε Ππ- 

{οβ]ς τος ών πμο «ιο ὁ Φεύφη βαλών, ο 2ῇ(ζμίσ. Μαέ 1ηστε[---- 
απἰάεσι οπππίτα Ἰααάσπάα- {15 {151.76 ἠάΐδο 11 267ῤΗ5 11εμῤαεῖο» - 
Ἀοήτας ΥΣ τν ο 
«αλ α- ΡΙΟΡ 

ἠβώσ κορυφαῖειδ]οἰ]ίᾳ ἵαως αἳ γεοἰυπιπιαραἱξεεπεία: ἆς. απἷρης γ]άς Ὑου.- 

{αἱ : πες Δὲ τεπιροΏς Ἠιήας ορροτιἁπίτατε αἆ ππεπΏεπά ατα ντο. 



ν. ΕΕ πεος ϱϱοΕ Ἑ 403 
Ιατεστ.].6. (εορτορΏία. Φεπεεπτῖαπι αὔτεπα Πς τεάἁας » καὶ Ένευσε έφαλὴ Σικελίαφ. 
αύειεοῦ, ἐὐχάθπου-}ὸς αβισεύουσωρ»ύώσειν πλουσίων πόλεων «ποικήσεσ πῶς ὡσ'᾽ ἀυτίω ἐσομέ- 
γα. Ιταφμετερίοπί5 α[ομίας πιασηΙ{ςεπεῖα ἴΏ «ο «οπΠβήε,ντεκεε]ίας ὃτ ἁῑν]- 
εες εἶπίξαεες. παδεατ. : 

ὥπασε οἳ'. ΑΙῑα θ]εἴ]ία Ίαιις ὰ βμά1ο τεῖ πε Πτασῖς, ᾳ. ἆ. πάρεας ὃ καὶ ἀντῇ ὁ Τεις 
Αλοναίωγ»}) πολέμικῶν αὐδεών πληδος,πολέμουνώ ᾷ χαλκοῖς ὅσλοι αθῶνγταμλήμογα 3) ὅπι- 

φήμογα,) ἑπποιχρίαις ξυφυχιμοιώτα. Ττπ Πὶς οΏήετμα λαὺν ἀῑοὶ πολέμου μφαςῆραρλος εβ., 
Εήµοα: αιοάἆ νπο γοςαὈι]ο ἀῑςας πολεμικό»; λωγαουια)δ ρεῖοΥ.) εἀιςῖει ὰ Ρλτοί 
α]α Ηοπιοςί, µνήσιῶαι Βούειδος ἀλχλνῃος ε[τιαίδείζεδαι» (ογ2εηι {2 ῥγα[έανε τ ειᾷ 
ορροπ/εισ,άλκάς ὁπιλαφέδωωος «β,;σπαµίῶη εβε.Α1α Πσπὶβεατίοπε αΙαςὴο ο6- 
εσείς ἄτιλ.Οά.12.ΡΥΙΗ. ΄ 

,ρτο ἄωτῷ. χαλκεγτὴς, ὁ χαλκεῖς εντεσε,τουτέοτν ὅσλοις χθώμόμοςι) αΠεό ανηής γΕ)--- 
Ζ41. ἕσσαμχιῶς. εί, ὁν, αμ ίππου πρ αχ μλιτουτέςιν ἔχει» ήρρμυ οδροτι μαλδιλνος, σε 

εκ εζμο βαΐᾳ ΡµσῃαΣ. Ῥυτεπα αὐτεπα Ῥοξτατα Πΐς γετθῖς ἵπημετς Φἱςμ]ος εἶπι. 
Ρεάεβεί εαπα εαπεβτί εκετείῖτα ῥταεαητες ες, 

Δαμᾶ δὲ ὁ. Εἰαίάπι θ1εἶ]ία: Ίαις ὰ εετεαπήηηπα βιά1ο. ὃς γἱέχοτίής Οἰψηρί- 
εἶς:ᾳ.ἀ. }) πολλάκις ἐα᾽ Ολυμπίας νικήσαντα,ὸ εεφαύοις ὁν, κοτίγου. πημίοις λαβόντα, Αρρεϊ- 
Σε ΄ήγεα οἰεαβτί ξο][ῖα, νε] οὗ οοἶοτετω Ώαιηιαι 
ο πας αυτο Ρτετίο/ποτες εεπ{εῦατς. 

οΥε]-οῦ ἁρπίεατεα εοτοπᾶσυτα., 

πολλῶν ἐπέβαν. Ῥταοεευραίίο, αμα» ἆπα τεάϊτο νη]ε αἆ Ρετίοπα Ιαιιάες, Πα ἀεπι-- 
ἔμο επεοπαῖο {αείερας εείΐαευτ {9 Ἆας γἱξεοτία «Πτοπιή οεζαβοπε ΠοΏ αὈιηυτᾶ, 
εἆ επτῃ Ε1ᾗΐας Ισιότρις εχοσπαπάμπι.ᾳ-ἀ. 
ϱοὺς Ψεῦσὸς χεσάμάμοε, ὃν ὢν τῷ κριιῷ ἀληδεύσας, 

ππεράφρασιε. . 

ἅδαπε ἔφιεας {ο αἆ γεβῖ- 
δαΐηπι ἆοπατς γέσ] ἰοίριςᾶ - 
ππγαητῖς1δί τεπι αἩ Τρίο ἵπ 
ἄδεσιεα ρταε]ατὸ σεΏῖα εας- 
ΣΩΐπς «εἶεῦταης νὸῖ «σπα - 
ς«οππεπῖεηπς οσα αἆοσηβτα 
εβ που δί: ὅς ααἴδας αφίσας 
Φετεσεῖηῖ Ρ]ετιπιαπε Ἡο- 
ΕρΙτῖο εχοΙρίαπῖας Ἡοεαα- 
εξ ου απαῖς, ντ Π]]ς Ῥοπας, 
γε Ῥεπεβεεπτία εεῖαπα Ἱηῖ- 
σηῖςος 4Ρί απηῖεος τεδἁῖ- 
ἀετίτ, δε Πβετατατο ταπατνᾶ 
8στα οδττεξατοτατη τηρ]ε- 
ἀιεεητιό ὃοπος Ἱπβατ 1σηῖς 
Ὑσεητεπα εχΏηχεσῖς, Ῥοττὸ: 
εὔπι Ἠῃ Ππσεπίταιη εβος 
ετιατίπαπη βπάΐαπι, ς 
Ῥρειασι ἀςάιτ :{ἆαας τεχὲ 

«φοφὴ. β. κών. ᾖ- 

Έσιρ οἱ ἔσ ἀυλείαιε δὺ-- 
εσεις 

αἰδεὲς Φιλοξέγου » χαλὰ µελσς- 
Εδνος, : 

Ὀνθώ μοι αῤμόσιον - 
ο Εσνογ κεκόσιιγΏ). Δμῶ αἲ ἆλλο 

σπων 
3 3 ε . 

ὧν ἀπείρατοι εἴδεοε 
Ες ἐλ ν ἃ 

1. ΑΡΛΟΥ2Ε. Ὁ βεμφομῖνης 
εο- - 

ν) 
ο - λῶρ ὦδωρ χασῷ φὲ- 

ρε 
ῥτ], ας να. σα, 72ΟΥ. Τέχραι οἳ Ἑτέρων ἔτε- 

ρα. 

2Ε1 ο. ὧν ἐυσεέωις ὁ ος 

ϱελουτο αργα Φνξν- 

λλῶν ἐγκαύων ἠνΝάμέω» ἐφεμᾶ σῷ καιρῷ 

ετέφεασιε, 

55εΕὸ «ει γε--- 
Εδω] νίγὸ- δα. 
ΑπάΣΩ)εσγεσια Εαεῖ---- 
Ώοτα εε[έύχαης, νδ1 ή --- 
δὲ ηβρηιεης. εσπΑ"΄ 
αάογηαζᾳ εβ. ΕΥΠ ΜΕΠ- 
ΕΥ 42; Ρεγεςγήπο- 
7131 303 Ίσηαγρ [μέ - 
«άες εἶω», ΕΛ -αΗ7εΠΑ-- 
{ογε Ώσς εἰ νέ Ρτο--- 
δος νΣηρεγαμε]όως ἆ- 
ϱμῇ ἐσηὲ [εγας «ησγά- 
712. ΑΕ: 47Ε απονῃ 
Αἴώ. ΟΡΟΥΣΕΣ σὲ 15 
φεζᾳ-νήν απὐΗ η σεια 
23111 ηά/ηγᾳ γίδια. 

Ωᾳ4α 1, 



Φεεἰτιαπαπᾶοαμἰάεαι 4ῑδύ 3ἆ αἶἶας αττος ελρε[[επιάας ὃς εχετεκπάα {λε Ἰάομεῖς-ἒε οροσῖοξ 
πε απίίφυς πεῦτᾶσι ἁπςεσι {εαπατας , ὃς αἆ εα Πτεππὸ «οπῖοπάαε , αἆ αἴα πατάτα -ἰπ- 
εἶθας. : - 

«όσῳ αἲ ἐπ ΟΏτοπήμπα ροξεα εοπηπιεηὰας αὖ ἱιοίριταΠτατο ους ποπ 1ρίε{ο- 

ἀἠπιηεὰ ετῖαπι ρ]ετίαιε αἲή ρετερτίπᾶ γβάµης, δὲ αμοείάϊε νευητης. Εκπβίπιο 

αμτοτη ἔπῳ Ρει τεππροτίς επαἱἱασετ {απηεπάυπιεβες γε ροβαίατε νίάσευτ Εἶωπα 

οταποπίς,αποά εκ ΡαταρΏτεί ἥσιες, ἔαν αυτεπα Ώος. εἰ Ρο ἐείω. αὔλειος ππς. 

αὔλεια δύρα»δε αὔλειοςίτεΏι αὔλειον Πιπάτα -ρεο -πεζηῤηζο, ος εξ, Ίσημα 3} ἀυλδς 

εοτεὺαυς αστή.Ἡοτυπα εκεπιρ]α ν]άεδίς 1π Τ.εκίς!». αῤμόδιον Φεῑπνον » αρρε[Ίατας 

εώπα ἶοεο ϱ' Ρεγ/όπα εοηµεπίεη». Ἑϊπαῖς αμέεπα Ροξτα {ε βατε αἆ γε(αου]απι α- 

ἁἴμαι Οἡτοπαή»δε οἶως γἱδχοσίαπι 15] 1άπ1 «απετερνὈἳ οσα εκςερευς ΕΕ Ποίρί- . 

αεἴοιαία {εἶερας ἔοζενε 1δί εαπείεξυτ ὰ εἶποτο Πὶς Βγπιπης. 

Φαμαὰ οἳ ὥωΕος εβ,πολλάκις3 ὁ οὗ Χερμώς οἶκοε,τὲν ὁν ὃ ἀλλοδαπῆς 2): εἰσφέχετάε. 

Έδάεπη ἵη βοηὶ[εαεῖοης ἀπώρατος οεευτής ττ.Ογπαρ. : 

λέλογχε Ὁ.Ἠος εἴε, λέλογχε ) καπιῷ» ὕρρυω πυθὶ αλτίον ὧδωρ φέρειν ἔσλοιξ µεµφο- 

ράρως Μ]επι ἴε εοχαεςε 5επο].ΐ {επί οσυπι νετοοσυτα ἀπμοπίξάο: {οά αυία 

τηἰμή ποῦ ωΗςαςίς,οπήβις ἦς σπα; ΠΡί αΒετησας » πηεᾶ εκροβεῖοπίς ταξίοπεπα 

τεάάἁαπι.Εσαϊήπιο πας γετρα ες αἱἱεσοτίςα.δε ροξταϊι» εὖπι πποάὸ ἄε (,το- 

απ] φιλοξρίᾳ Ἰοαυμεις εἴεε,αμα Πδἱ εοπείµίαδατ απαςοδΏµης ας εἴπ/άετα 1ΐ5ε- 

ααἴτατε ὃς Ὀεπεβεεπεῖα ασετε,αιια ετίαπᾳ ἸπήπαΙςοσΗΠλ Ῥεπειμο]επείατα «αρτασεί» 

ὧτα νε σπεπιαάπιοάὕπα α.πα ἴδηεπι εκϊπσῖε; βε Βυίας νι Ῥεπεβεεητία οὉ- 

ετεάχατοσιπι ἵπσυας εοπιρείεετςε.Ας {απὲ Πε {6 σετεῦαξ ᾿Αἰεχαπάες Φειετας, 

απὶ παωπεήῬ5 θπαΐζος σεεῖπετε, ὃς Ιω]πιῖσος Ρεπεβςης απιδίτς, ὃς τεοοπαίµατς 

4{ο]εαετ νε ορ ίρετε εϐβ εκ 5ειπι.ο.Μακλπιϊ ἂς Μαρίβτατι.Ασεβίαυ5 αποαυς» 

νε τεξετεΡ ΠπατεΏ.ῖη Γαςοβίςϊς,τ]5 αὐά εἰαπεμίαπα αἀμετίασεΏσης » Ῥαίαπι αιᾖ- 

επι πο εχκβήθεδαι περοβηπα,{εἆ εβῃείιερας νε ἱρέαπα ία πάΠείαπι εασιετεῃ- 

εὔπαεσαε εκ Εΐ5 ποπημ[]ος ἆμοες εχεσεῖεις ας παρ ἔταεης Εαξζος επεδεβαε.Οπὰ 

εἶτι {εέΏ πιααίβτατα ἱπιρτοδὸ δε αματὲ σεβμίεπε, εόαιε ἵπ 1ης γοςαῦ Ῥειάς- 

εατεητυσ,εησ]ᾳς Ασεβίαις ΠΗς ραετοςίπαδατυς,δε αὓ {ρβς Παδατραταυς ας αἴ- 

τ6 τεάάεδας ϱο5 εκ εἰαποπ]ατί]ς Ποβίθις απαΐσος,δς α {ε τεµοεασαε.Ο ποπΊαπα 

αὐίθπι ἐσλὸς εκροπῖεαε εείαπα [γε ΠΗρ]εατὶ ροβης απ απί5, ροξταπι 1ΠΠΙΕΙΕ 

πε]]ς,αἡάῖς αἴσος απ 1ρᾷ ερπαιιαπα ἵσπαιο οδετεξχατεπε» {εὰ θµπὰ παπα εα- 

ἑαπιοῖαπα αὈυσάὲ ἁπαητε,αυαπα πας βτεπυ]ταεῖς {ρεείπιεη ἵπ. Ἰσεποεῖς εἀτάῖε-- 

ἄπς ἥτα Ώος εοἶνᾶτεθης εὐπω Ρτᾶεεάεπεῖοις, {εὰ ὰ {εαπεπεῖθ5 Ρεπάεαητ» νοξ 

᾿Οἰεοπιίσαι πας ὰ ξοτεϊεμάϊπε ἰαπάας,Ῥεπες Ἱεδζοτεπα εβο αἰτεττστης ορίπίο- 

πάς εἷε άῑο.Ωποά αἀ πιε ατΏπεῖ νττατασπε «ο 6ο ἀῑσῖ {επία,ορΕαα αι εἴερι- 

«ο. Ῥοττὸ πιεῖτὰ δε {οπής τατῖο γαῖτ ντ Ἱεβατηις ἐσλὼς Ὄος. Ρῖο ἐσλές : δε «ετεξ 

{.Πο].εχροπ!ΐ ἀγαδούν. κ με 
καπιώ.-Α. εοπ/{εαεπεῖ απτεσεᾶεπς ἱπτε]Ησεπάυτα το πασῖε, ὰ Πππιο Ίσπεπις 

εμή εείετα εοπετατία εβ 4αυα.νπάς Ἰα21αΗ7. σβεσήειον πυεὲς ὕδωρ αρρεί]αι. 

ο κιμς ἔσο εετιαπιήπσα βυάίο,κἆ συᾷ εἶπα {ε πατάτα ητε[Ησοτετ,ίε- ΄ 

{6 εοπητιε, παζαζαΏογΕ Ρτμάςηεῖς εβ,ἀπςεπι {εεῃ5. Ἠϊῆς 6ΠοπιεΠ Ῥτοροπβᾶς 



νΝνεμΜΕσκορΕ Ἐ ασο 
«ξ γαεῦς Ποπήπυσα Βαάᾖς.Ίεεπι απδά Πε εμηάμπι αιὸ πατητα γοςας, δΐε βατοσι 
Έπε Ρροξις γετσα τεδὸ τεάἁνητυς Ρζοία οσατίοπς, Άλλο αὴ ἄλλα, 7δαι φίλα" 

249 φεὺς ἃ πέφυκέ ππονῶθὸς ταῦτα ἀκολκδῦντα τῇ φύσει, ένα, 3) αρ) ἀυτὰ Φεργῶ).Ῥοξ- 
εἴεμπα Ιθᾳπεπάί 6εΠί5, µαβαδς ουᾷ.Ἠος εξςτὸ οὐσερβ2ριω αρ) φύσνως µάχέδαι. ντ 
Ἡοππετις ἀῑκίεισοὶ σαέτες µκαλόμεβα,ΡτΟ ορὶ σΏ,γε] διὰ σε, Ῥοϊτὸ «ε/χεν ευνήας ὁ- 
εο)ς,εοό απο. νίῶη {έᾳπωπες αΏ εα ἀεβεξτετε, 

παράφεσος. 

Ορϊτπ]ατας απ ξοπα Εοστ]- 
επάο αἆ τεςασεπάαξ, Ππετι- 
εἰς {οἱετεῖα αἆ «οπΏΏα τα- 
Ῥ]επάα. Ἐας υίτευτες εοπαῖ- 
εατατ ἵππατα {Ἀσαείτας αἆ 
ἔπτατα ρτοβραείεωάα :ουα- - 
σᾶ αυζάεπα ας αΏαπι Ρροί- 
Φάει. 5εἆ ὃ 6 Ἀτοπηῖς Ασε- 
{πάαπαι ΠΠ, ἵτα εοπηραταΞδ. 
ες τε ὃας οἵηπες Υτεηἆας 
Εαῦεας π πηίσαπα Εοτεταἆᾱ- 
Ἐιεπι  ππεητῖς {οἱεσίατα, δζ- 
ξατατῖ- ῥεουήάοπετα , ἄπε 
Ρτπάεπείατα.Ῥχετετεα ἅἶπες 
ες,Ώοπ (αιεη βἴατης παπ]- 
«ἀετι ορες τηας αἆ ρτορτῖά 
γίαπιτεποςας,ἀέφπε 1]ς ᾱ- 
Ση]οῖς {πιρετεῖς Ῥτας]ατὸ 1]- 
1αά.Ἠεφπε επῖπα εσο ἁῆ- 
ε] αβυπάᾶτε επρῖΆπα , νε 

Ι 
ος. ΄ 

Περ. Κῶὠλ, {κ 

αράρσει οὸ ἔργῳ δν ὣ- 
γος, - 

βουλαῖσ ἃ. φρίω» ἑρσορόνο Φε! - 

δι .- 
συγλοὲς ὃς ἔπεπαι, : 
Ἀγησιδάμου σπα]ς στὸ ο ἀμφὶ 

πεόσῳ : 
3 πε} Ἡ λεήσε, 
ἐκ ἔραμιαι πολιὺ σα μεοέρ 

σλὰ- 

σον χαπακρύναις Έχεις 
5 σ95έ -” ο, 1 35 

ὁ εοντῶγ. ευ τε πας! ΧΑ α- 

κα- 

σα: φἶλοις εξαρκέω. 
κοιγαὲ }ὸ ἔρχοτ Ἐλπίδες 

ατάφεασς, 

ΑαμκιζλασΗΥ ΕΠΗ ορε-- 
ού ζμιάεη γ0ὔμ, εοηῇ/” 
ἐς 4μ5εηι Ί1εης » ζηο 
επ ζαµγ ὃ Ίαεά 
ἔηβσα Γ1ζή7σγμη ρτο-- 
[ιεησία. ΤΗῦ ζ4γεῖε 
24- Ίβογδη» Ασε[άσπις 
πε ὕογμπο Ποπ 
γῇρ. Νοη ερῖο Πίσας 
{η «πό ἀμησια, αζ-- 
/ζοπάμα» ῥήδεγου/εά εκ 
ὃν σπα αά/βησ-. Ζοπα 

Ῥεταίρεγε»ό ὄεπε αμήι-- 
Ὅψες ἆος {ηὐπεμίέης. -- 

οΠήΗπες- επ τνο- 
2410 (ες 

«ας ἁοτηῖ σεςοπάῖτας αἴετπεπι:(εἆ νε Ἡςντεης, εἶὖπα τη Ὦί Ῥεπεξαεἴασα, τηπῃ απα]εῖς Πα1ρΏεπῖεη-- 
ἆο,θεπε απάἴβρ.Ἐτεβίτη Ἱοπαῖαςς εἶσι ἄης πωπ]εῖς ]αῦοπῖρις ὃτ σα ἱαπηϊτατ] ος οδποσί],δε- - 
Ώεβεος Ρταδετε {6.ἀεΏεης, εοσησηιιπῖ απαἆατη {ρε εοπηραίβ , οτε αἰτηῖσαπι αΠαπαπάο τείε- 
Σοπᾷϊ Ῥεπςβς1) οςςλβοπειι͵δς πιατπὸ αςαἰρ]επάα σιατῖα ορροττηήτατεβι.. 

φεύοτει 3. Ἀαεητα]ςς αἴἴνριος ντεπεεςτοσεπίοε, αυας (Ἠξοπαῖο πε[ε τείῖα- 
Εσ, θέγορνλος ε{ἰ,αὐδρεία-τοὈΩΣ ςοτροτ! «ὃς {οττῖτμᾶο πεοεβᾶτία-αἆ οετεαπαῖπα. 
ορίω,λος εβ,νοις ὁν βελαῖς 210. 8ς Γο[εγσ]ή 16Η 1η εσηβζήε, αὐῖθις 1 εοπιες 
συγγενὴς οἳ μέλλογτος «εργόπσιο, πασά ΓΣ] 2γοµ/οίει ΡΜ ήεησίᾳ σα γε Γσα- Ζ45 ΡΓΕ[ΕΠΣΗΗΡ.Φἰπαρ]εα. σεόρτεμΡτο συµπεύωε;, Ώος εΒ, σιωεργᾶ. δίς αυτεπι ἆε-- 
εἰαταπάα Ώας {επτοπτία, σωεργεῖ 1) τοῖς ὃν Ἔρροις αλδρείαρτοῖς Ὁ βουλεύμεισι Υοςξ- ος ἆ- 
κολονβεῖ συµουἠς «ν μµεάλλογτος Φεογόγοις, : 

Αρηποδί ευ πώ. ΑΠιπηρείοιαπα αμα πιοὰὸ ἀῑκίε,ΟἈτοπαϊο «οπαρείετε Ρος - 
εεξατ.ϱ.ἆ ὦ πρύως αν Αγησθέµου ποῷ αρ σύγ-σου βίον καὶ τεόπον ἀμιφοτέρων ἡ λχελσ κα 
κε» Έργων 3) λόγωγ.αδε ρεῖος }ὸ εἲ Ἀγσαωετός.Υ ετθα Ἠας Ὁ τεὸἩ {απε ἀπ εειδρηεῖμα,δε 
τα. επαππεταῖα οοπαρ]εᾶαπεις. . : : 

Ἑκέραμα,Ροβσάαο Ροξσα 6 Πτοπαίυπα αὉ ΠούριαΕτατε Ἰαυάαμῖς,δς ἃ Ὀεπεί--- 



ο να χο κ Ξ - σος -- 

οεπεία,αἴα 1ρίος ἰπῖηλίςος ἀφτηετετί εοπ/{πειετας: ημης εὔ ἆ ἁῑαῑτής, εαεύπιαας 

τεᾶλο νία εοπιπιεπάαερίἀ {10 {πα Ρετίοπα Ώβεῃς.Τ,οοἳ αὐζεῖα {επήηπα,δε ςΟΏΠς- 

πίοπεπι Ρεῖεες Ραταρ]ταβ,Οατετὺτι ελάεαι ορετα ἆοεες ροξτα αιῖς τς ν{η5,δς 

αὈπέας ἁῑιλείαταπι, Αδήμ»,σμιισα ἔπτας ἠπμα]ες τεςδάνηευς: γ/μδγαυυπι 5 εὖπα 

ποβίδευπα απαίεῖς Ὀεπεβαείπαης.Ὑπᾶς τεοχὲ Ποτας.Οἆ,ο.ἱ.2. 
ης 4ΥζΕΗΓΟ «οἰογ εξ αματ 
ΑΖά1:ο 2ε7{ » {πημΙεε ἸαήΗιά 
Όήβε δα μβὲ, μὴ ΓεΠΕΡεΤΑΓο 

δρίεπάεας γη. ο - 

δε Τηεοςιήξ, 
Ἀοιμόγίωυτ ὃ κάρθς ὁ μύθιος 9γΦὸ37 χευσὸς 
ΚΚείδροςἑχ θε φλέτου ΦθρΥέουσιν ὄνασιε. 

Άλλα τὸ ᾧ ἠυχᾶ» ορ] }) πυὺ δοωῥαι ἀριδῶνο 

ΖΤολλοιὲ ο εὖ ἔρξαι πάων,πολλοιξ ὃ ) ἄλλων 

ἀ Αγδρώπων, αἲὶ ὃ Θεῶς ὀππβώμια ἔέζευ. 
κωπικρύφαις Αεο].Ρτο αατακρύψα».δς ἐόντων 1οπ.ρτο ὄντων.Οὐσα αΠτετα ὃτ ὡσάρ- 

«ρρυτα {ωΏς ὀσηα δε Γαεμίέαχες. Ῥοττὸ ἅαης {εηεεπεῖοπι ας ἀεείατεςαι ἐπιδυμρ η 

-σαμθὸν ὄκοι χατακρύ-αι,ὁ πιρεῖν αὐωφελῷ πλούτο ἀλλὰ Ὁ ἂπ᾿ ἀιπᾶ σαεύγσων εὖ σειδεΏ» 

2 εὖ ἀχοῦσαι ἆωρητικὸς χοόρδνος. : 

κοιναὶ ὸ.δεηεεπεῖοία τατίο Πηρεπίοσ!ς {εητεπεία:αμα ἆοσεί σπατερρτουε ἀῑχίες 
νκεηόυσι δε ἀμεής,Εχρίαπαταπι γἱάε ἵπ ραταρλταί:. . 

ος 

παζκφεροις. ἐπωοῖ. κὠλ. Ψο μετάθρασεο 

λα 5 ο .ςο 

οποροςς ος σε 
σπολυπογων αὐθρῶν. ξλὼ 

γα] ὸ ΑΥΗΊΗΠΟ[ΟΤΗΗ 

ΑΠΠΕΏ : Ξ « 

Ῥουί οπήπῖς 1ἆ ε[ε ρυτο: ᾱ, ντος ς Ῥομαπη. Ἐδο ο. 

ὃς Έλις νἱέτοσίαπα αἰἵατοπι λος ανπελεμα 9996” Ἠεγομίεηῃ απηφ/εᾶοχ τ 

ερ] Ροδεταπι» γηάε ΏΟΊΕΠ γῶς ΦεΗΣΕ , ἴη ααπΙδΗ5 

τος ἀνοματ ὦν κορυφαις ἀρετο) γΙγέμΣήη 1ΠΙΧΗ49 4Η 
-Ἔε ρα ππΏςταΠι. πετηαᾶ - ο οσα 3 2 : ο 

: μα - «14112 αεγε[εγα» [Ε΄ 
πασάπτη ὃς οεεῖᾶς 4 Ἡετ- : Έχρκον οσθωρων Ἆο .. ᾖ Ξ 

επἰε Ιπέρητε αὐσυαδαςΙηάε Ἅ«- 2. ὁ : : {ΦΠ6ΠΣ 4110 ῥᾳέΐο Ρο 

Τίτεβας εο]]εσῖτ, δε εοπῖς- 55 ἐπεὶ ασλά)ηθων ὅπου κατ Ο44έΧ να{αγέόμ, 51: 

εἷτ εαπα ἔοσε ὥρπιρετ νιᾶο- 
εος ἄν- ση β ο άιίγαδιἒ 

1ά τς 9 3) « - 

Ποίατα, εἰάίσαο ποπιεα χα βήτα) ἓς αἴγλαν τν ᾖσογενι Άη Ιο- 

σμς Ἆπο οεαϊκὰ ασσας ἵς σοὖς Αιόςν ὠδνα φένγων ὣιδὺ» Μὖρ εκ Ρα’ ἐΜαάεηο 
1ρεβῖες Έετε πιο 

Ξ 

να εχεπιρδστη, ΡΗῖ[οἳ πα ασος να. ο τας Ίπετεγε 

| Πεαίας Ἠετοίς ριεβαη- συ κασηημτῷ 11ολεν 21611: 

(άβπανας υσεῦτες, επ) Ονοπιή Ρταεἶατο Ἐλείποτο «οπηραταζατας. Ἔτ ἀϊεαπι αποά αητῖίασα 

Εεττ λπια,α πο ραξςο ροβᾳπατα σεεεης ρατας, ὃς επσα 1ρΗ1εἷς σετπεῖ]ο Επαϊσο,εχ ντετο τηαῖες- 

πο, ΥΊτατο Ραευρεσή Ρεἠεπίο,εἀπέτας εἴὲ δεῖ Ίη
σεπι {ος αἀπαϊταρ]εσα εἀῑεαςαἰ]ε Τουής ᾱ- 

ναι ος Ξ ασε - 
ἐγὼ 4’ Βρακλέος. Ῥάβτεώτης Ροξτα αἆ ες αυχ τεςεΏς πάτο Ἠετου]1 1η ομπῖς 

| : εοπΏξέτε, 



Νεμεος ρε - 4 
εοπεϊρέτε» αππι {εερεπεες εοπχρτείίος οεσἷάϊε. Ἔε εοπυραζατίοί ετα ἀααηάαα 

:ἀπβησαῖς ΟΗτοπ] εὐσα Ηετευ]ε » π Ώος τοηεᾶσα ἔαέτο : ὃς πος ἵπΏπετε νετ: 

αυεπιαάπιοάμπι Ἠετευ]ες ος ῥσίπιο αΌοτε» αυπσι {αβοςαιήε 8πσπες, Γιτείῖα: 

ἀεάτε απῶπι νατϊεϊπαπά!ϊ» Επεύταπα νε παπσαπαπα ποα Ὑπεεσες,ὃς ρταεἰατὸ {α- 

«Ες Ἱπιπποτταίς-ποπιεπ οδεῖπετες : ἃς εἶπι ΟἨτοπαῖης ος ΡΙπιο-εεεταπαίπς 

"Ψ]οθτῖε» {ρεῖη εοπείρῖο, εΠπα αμὰς ἆποσααε υιέτοσίαπα τοροσεαεήσαπα ταε Ἑεσιήα 

τηαϊοτµῃ ΕΡὶ Ἐνπάαπισητα ἱέοΙΠε. Ἐς ας τοάῖτε γίάεεατ Ὀλάγπα {επιεπῖα ᾱ- 

Ριά 5εμοίαβεη, αριά απεπι αἶῖα εἶπα {Ἠατίά!ς τατῃ ΟΕΙΨΠΡΡΙ ΡΙοΡοπΗπΕΗς. 

Ὁλαεῖς οὗ εαπα σαυ/ίαπι αἀἀόξαπα ρωταε Ἠετου5 εχεπαρ]απα» αυδά (ᾖτοπηῖᾶς 

-Ὢοη άτυπα Ἰαροσιπα ρειτα]ετῖτ ὃς ὤτυπαπασαπα {αυ ΗΙετοπε» ταπἀε πι ταπιέ 

αἆ 1ά βιβήρη Ρτοπεξεης Βε νεεσπος ρεορσής {πήρε ους ἀπεῃε. Ὑπάς (Ἠτο- 

τηῖµς Ροβ ἵαοταπι εοἰεταπτίαπα αἆ «εἰατίεμάίπεπα» Ρετῖπάε ας Ἠετεμ]ες ροβ. 

εχβαιβος {ια ἔοετυπα Ιαβοτες,αά ἱπαπποτεαίεπα {ρ]επάοτεῖι ρεταεπίς.ς ΗτγΗβ- 

Ρις οὉ Νεπιέσαπι Ίεοπεπῃ ρτοάμέεααι ατβίσαεασ» αιδά Πε επιεφυς Πας νί- 

-«ποτ,δεά εἶπι ἱεοπίς 11115 πἰμα] πισταἰπεσίε» βατε πεαῖε (Ώτγβρρί {επεςπτίας 

εφαπ]ὸ νεηβπαάοσα ἀῑσίε Οµατὶς: {εά νετ Ηπιααι Ώιάγπαας-», ἄπετα εσο 
ξεαπος. - : .- ες 

Ἠρακλέος αὐτέλομα.Ἠος εβκαὐπλαμβαίορίαι ο] ΑΠΟ: εκ οβροῄεο (οη/εγο. 

«πρρυφαί µεγάλαι αῤιτοῦ αρρε]ῖαι Μλσ]α γΙγΕΗΕΜΗΟδε τὸ ἄκρο. Ίναπι κοευφὴ Προ] ας 

τὸ ὤκρον /ΗΗ7Η, δι ΕΚΕΙ, αιιοά ἵπ πιασπϊεσάϊπε «Ώεγε πιοΏσί5 κορυφ»» αι 

νεα/{ςεπάξπᾶἃ ε ν]επια ὃς ἀείοεπάεητϊι ρτῖπια : Πς Βσιιτατὲ γΙτευΕίΦ κορυφὴ ρεῖ- 

σηηπη {ρεσίπιεῃ ψ]σευτῖς αρρε[ασις. 
αῤχαῖον λόρον. Φεβοβῖαθες ἱπτετρέεταξας, ὃ ἐξ αὐχὶς λόρργ. ἵτα {άα πατταβόπ!, 

“βάσπα Εαεῖς Ῥίπάστις, αααπι πλ που, {εά ααοά αὖ ἀπήσίο ἀἰξχαπι «{ξ, ἆε Ἠετ- 
«ςπ]ε Πε τοςίτατυτης. : - 

ὦς ἐπὶ ασλώγχω. Ἱατταοπότα οτάϊΐεας αὉ Ἠειομ]ί Ιπίσητία, οσλώρῥα 
τριατέρεαρρε]]αξ πέω µωσεικίωώ γκδιὼ, ὃς Φαμταῦ αθλανναιοά Ώοτ. ρσο εοπηπι. Φηντέω 
πλω, ἰπεετρτεταπαυσοταξ ἡλιιχὰς ἀυγαρτίει τὸὺ λαμωρα) 3) Δυῤαςἰω ἡμέραν,νἩο ΥΟ- 
εαὈι[ο,7ο φῶς. 19ἱ5 Ἠ]ίας ἀῑσίεως Ία Ἱπσοπα νεη τε Φιδόμῳ σε κασηνήτῳ ο» Ππεια, 
ἔπ Ηετας[ήςο Τβεοςτίεις,1ραήεἷε γυκτὶ γεώτεεον Εαςῖς. 

παράφεᾶσς, Ἱεροφὰ γ. κώλ. “μετάφροσις, 

΄ᾷπο ραξῖο εἶαπ, ροᾷ- ὃς τε λαθῶν λθυό22ρο- (ὐ' νε νοη ἴαλεμς αΠ- 
Έπαπι που ἀπίοῖα Ίππους - Ἴγεο ἔὐγοπο 1/άΕΗΣΕΩΣ 
απξ -απτεο {ο]ο ἀπβάετ, - λαό ας ντος ο εγσεέας εη32 ος : ο» ΚροπΩΤΟΙ ος Ξ 
Ερ[ε]]ς Ἰωποἱατασάπ εσοεεας εν ροκ αμ. ο :[δά Ρεῦ- 
Ἕσππας ἵπστεβας εἲε , αλ περα. 26Υεβ5 εβ: σας 
Ῥεόσιπα τερίπα ρταπίτετ ἀλλὰ Θεῶν βασίλεια .- {πε τέσίπα 111463 

«Ἀπήπιο Ἰπάίσπατα, απδά ΄οσερχβεσα δυμφοπέμπε ὁ ἐέκου- ΑΏωπο 711/2Υ1έ Γε7ρε- 
Ῥτοίστη εχ πιοτταΙ τωπἩς- πας ταμς {25 [1ή7, 42 4βΕΖΕ8 
πε {ωῄεερίβει Ἱαπρίες , οὰ - κε. ο 

: σ εν ρα  βερς. Ξ ογεὸ ἐπ Σβαίασ Ῥε- 
Έτοτιππς {ετρεπτες ἠπιταὶ- ο ες ον ο ελαὰ λ.9) τα 8 Τατά ζαΐζα σος 
ὰς, αἱ Ρροτῆς αρετής ἵω ἓς Ἀαλόίμου μυλὸν ξυριῶ «ραμοστ- ααἷς 2 

τς 

ζ -; 
ας ἆφαρ. 



ΙΦΙΝΌΑΚΕΙ 
εἰνα]απηί Ίσα ὁ σος {ο. χφση ὠκείας γνάδουρ. Λήεγηίό- οζεγες . 
ἀπιταίεταητ, εαριεητες{αῖς. ἆ πρ ι ρ ν : ς αεας 

{ρΙεῖς ος Ρπετπ]ος, νο -- οἲ- ορ” εἰγοπιρίεατε ερίεη- 
τε σε καν 265. Πε γε Γοάραε- εε]ετδά(ααε πιαχη Ἡς πια - 

ἁπεατε. Πε βπτετα Ἱπέαης 

Ἐετευ]ες ετεξο εχ ρια]- 

πιατί,εχιεπ{όαιις εαρίτε,ρσα σπα ΡΏρΏα.{ρεείπιομ εά]ά]τ. 

σε Ἴρων .. ας 7 πειρᾶτο Ὁ) οεφτου µάχαςν . εχέεπά ρε, ὦ ε- 
πε εάιά1/ ΡΥΗΜΜΗ ρήση» 

ὧς τ' ἑ λαδώγ.Ώε εωπίς Ηετει]ῇς,δ; ΤαποΏο ἱπέοπία σπα 1Πί απΏσιες Ἱπιπηὶς 
Εε,Ώως ἀϊεμητητ.α-ἀ. δηγάσομαι 3) ὅπως μὴ οιωηδεὶς δλαλαφεῖν πέω Ἡρανγείς κροκρβαρξὲε 

΄ὅφασμα Ἐποτέδη ασιργανωθεῖε, 3 Θεωγβασίλεια τῷ δυμῷ Ὁοῤῥζέεσα » ταχέως ἔπεμνς δεάς 

κοντα». [αΏο ἀῑείτατ «χευρόφρογος μία οἶπα Πε τερίπο Ώεοτιτα, {ρ]επάϊάο 1πήάες 
ΕΠΓΟΠΟ.χροκω» ασάργανον εί κροκοβαθὲς ὕφασμα » {ΙΙ χροκρειδὲς ο εγοεο 21ὰς [α/ῶς. 

νε] κροκωὴ,πὸ ὃ κεύχηε ὑφανὴ» ὁ ΣγάήΙΗ ζ {εχέ τεστῖ]ες ἐαίεῖα. ΝΗα ασαργανον 
{πππατηµς ρ5ο ωπὼ» δε χροκωῦ ῬΕο κροχρειδὲςΥΤ η ὰ εοἶοτε «πορεά ἀἰκαΏτητ » γε 
αριά Ἡοπποτμπι: Λῶς κροκόπεωλος. ο 

"ἀλλὰ. Ἠας εοπἱαπέᾶο ρτο 3 {ωπιεπάαινε νη]ὲ 5εΠο].Ίαπι οβεπάξ αιῖς Ἠει- 

επ]1 Εμείς αυτλος Ρτίαή ρεσῖςμἠ, 1ά Τηπο Εεοῖε, [ουῖς οµπα ΑΙεπιεπα «οπεθί- 
εμπι,πίσμο ἔετεμς απἰπιο:ἱάεόαπε Πειευίεπα εκ «ο παξηπα ἱπιρ]αςαβ]ῇ! οὖιο 
ΡεοίεσυΗτα.νε ροξτα Ραΐεπα «αΏΏς ρα ἁῑεῖεαχ Θεών βαύίλεια » ου] τερῖς Ώεοτ 

τῆπα Τους-δς {οτοτ ὃς εομίιις εἰξ ετεάτα, ασέρχεθαι» πλς εξ βυμωῦβαι» χαλεπιώγευ. 

γαάε Ἐεκέτα, ος : 
ο πο) ἅ. Ατᾶς.ρταροβΈρτο [αβήυηξΕ. ὢ ὀχθεισα-πυλῶ Ὦ)οτ.ρσο οπ1ΠΙ. ὀλβει- 
σὼν πυλῶγ,δτ Έβαν ρτο ἔβησαν,αμφελίέαδαι εἰγεππάκγειντ αὖ απεεσεάεητί εοπ{ες ΕΠ - 
ποσα δτωνχαταφαγε ΙπτεΗρατης, : ἰ 

ὁ οἳ) ὀρδὸν.Τηξαπεῖς απἰπιοῇ γίττης ὃς αἱδετῖτας, α.ἀ. ὁ οᾗ Ἡρακλὴς- ἐρβώσας ἑανῦν 
ὠντίω κεφαλίω) αἰατεύαμτήεδε Φεδέτης µιώρής πεῖραν ἐλάμβανε.ΕἨ{ς Τηποπ1 εἰ σιῖεας {ετ- 
Ῥεπίμπα ΠπωπήΠο, Αε Ῥμετεσγάες αμείας Εβ «ος {ετρεηεες αἲ. Απιρβιεγοπε 

"ΣπΙβο πηπαϊβοδινε εκρεήτοεητ ντε. ἁποταπι Ἱπεαμείμπα 1ουῇς. εβες ΠΠμς, Ας 
ἀρβίς[απι γίβς Ρεβῃς βασΐπι ΕασιΠε: {εὰ Ἠετεμ]επα πιαπβΒε,εόίαιε εοπαρτες 
βῇο,Ηος Ββε Ρήπιήπα «εσἵαΏἹεΏ Ἠετομ]ϊς εείρεας πρβτες Ῥ]πάατας » εἰώίαμς ΄ 
ταητᾶπα πιεπαπίενε ειπα ρτίπιο Ὁ Ἡτοπαή εεγταπαῖπε «οπέετας, δε Ἆος απεπαβά- 
σηοάµτα 1]μά Ῥεπε Ὁπαϊπατῖ «οητεηἆας, : 

αὕτεμω. ππειτῖ-εαιέα Ῥτο αἰέτεμο : δε σπιρῶτο περ]ιαµσπα.ρτο ἐπειρᾶσο» µάρα» - 
το μάς. 

« 

[ή » ΄ 

σαράφεασο.-. Πορ. Κώλ. {.. ο. αεπάφέασσε- 

Απιῥάδας πιαηῖθης-ρε-  «οᾠΔοααῖα οδοί ἀσχένῶν Ακαδη» 11η1ύ16 (10 
- ρε ο σος ο. ο ερ τα 6 : 

φρίπος {ετρεβῖες εεταΙοῖρης µαῤῥαωις οφύκτοις χερσῦ ἔωκξ- . ε[ισίιη 20η ἀαησίδης, 
«οττερτος εοπ{εσηχῖς . τα σα ς 

στο ο ἆπος εεγµ]είδης εοτζ!- 
ψεεβασετε ποΏ ΡοῖπετΏτ. ος ος ξ ο ος κ θης. 

«νο νδεα ἀγχομδνο Ὁ ο χερῳ Ρ1επΣ {2χρεησες : γαµ- 
ΔΝ ΄ 

- Ἔαπι 0 βταησυ]ατί δε {αζ- λε, ς τα 

Έοεαα ες εοΣ2ροσε πιβσηϊ». ωγας ἀπέτοενσαη µελέω! ἀφατργ. . Φκἰασέάμε 1446 απἲς 



νΝ Εκει οσα τ - τος 
Ετδιωίς {πα τα(ας δε Ιπεα- ἕ ὁ' ἄρξ ἄτλατο δέος ο πας εν αζαγΗ2 ἓ πεῃ- 
Ρή15,απίσιασι ταπά επι οπηῖ- σλᾶξε γωωαῖχας ὅσαι πόλο Αλ- -ὅγν Γπε[αδηιόηριό 1 - 

ἔρταας, ὡς ες σωή- Σ9ἱεγαδΗς πει ρεγ- 
πποτταππι τε µσπετῆτ. σεξ οποτε Ἐν ε τ 
ἔπετας ς ο εταδηῖς μαμα ας ἄρρρσς λέλε, τν ΣΣγε[ΡΩΣ 24117 .- 
τος Ρετοπ]ῖτ, αποταποτΑἰςο- Χα 2) ἀντα πιο ἄπισλυ  ΦΜΟΡΜΟΥ πεγας Αἷε- 
ππεπα Ῥπετρετς πηπίβτα- θεού- - ν Ίπεμες ΗΗ{ΕΥΜΙΕΗΣΕΣ εἰ-- 
θαατ.Οππειίαπῃ Αἰοπιεπα, σσ ἆπὸ ερωμχαῖ» ὃμω 11. ΟΙΗπΕΣΙ2: {ρα 
πλω Ἕποι ο πρ ονοος πε γεβιό; ῥτο//ης 
| διεξε 1ο ρεά]- : ος : 
ὅας ὁἶκαο ἀκθ]ῆωτε Ἱδε. ῥεάίδω ὁ ἰοο ο απ Ρτοριή/αύας ήμείαηε ὀεβία- 
Σὶς-ορείη ἔεστεε. ὃς Ῥεβιατάα 2412. 
βαευπα ἀπιατῖασα Ρτοραίατες, 

θα Τοη.δς ροξε.ρτο Φασαῖε.δε µαίαις Αεο].ρίο µαῤνας. Ἐτ τας εοἶια- 
σεηε οσπι {αρεπίοτίρης:σιια: Πε τεά ἆας οταεῖοπε {Ο]ΗΞᾶ» ταῖς Φνο χερον ἑαυσῦ » τὲο 
σύο Ώρας ὃν Ἡ αυχένων σοθγέα, ἀφύχτως κατείχε. - 

ἀγχομλόοις ὃ.Ηος ε{ξ, τούτοις σνιλραλύοις αἱ υχαὲ εἰπέλιπον» γεκρὸν εἴασων τὸ σαεµα-- 
µάδες σώμα.Η]ε εξ επεητις ρησπα Ηετεμ]ϊο,πεπηρς πποτς [ΕτρεΠεµπη:(ΜΟΣΙΙΠΑ 
νηµπα ἆεσεςβ,αἵεετάπι απιᾶτα ππαπ εοπρτεµεπ{απα {μβοσαΠ1τ. ἄφατα µέλεω ἆἷ-- 
ευπευς Ρτορῖετ Ιπυβτατᾶ πιαςηϊεπά(πξΕ, ᾳ-ᾱ. ἄβῥητα, οι ἀπιδελόμδνα φατιδέφαι ολα τὸ 

έχοντες, 11ο αΜΙ/ΙαιΡ7ΟΡΣΕΥ Ισ ηΙΣάΙΠεη. νε] ἔφασα Ἡ.Ε. ἄγαν φδερπκὴ» τη υαπα 
40 α.εκτεηβπο:δς. φάσαι Ἰάεπα αποά φδεραι εΟΥΥΗΗΡΕΤΕ: ααοά 9ος {αβοεατε Εἰ- 
εἴ]ε ΕιεσίεΠ ετεῃ1. Ὀ ἱεἴειαχ οπέεπῃ απίπιας εχλαἷαβε {επιροτε,η υ]α {οττὲ ότι οὓ- 
ΕΠτεταπε σποτ Εηῖς ΙπευήεαὈ 1] ὃτ ταπάεσα εκπᾶΙ Πιπε. Ῥοττὸ {ΠιΗρίεος Ἆας 
Ίτα Ἱερεμάα ε[ε, γχόμλροι ὃ, χεύνω φυχὰς ἀπέπευσω µάλέων ἀφάτων.Π. ειν [γήηση- 
ζαιζαμάεη, απο, εκῄα]αγμ ἑ ππεπὀγν ἐπε[αθΗΙόής, Πς τπειτᾶ,δε ΡΏταίεος 
Ρτορίείας {ετυαξς, 

ὁμαι ἄρ. Ίαιταε αμςς εοπ{εα τά {ππετοι χαπια. Τεττοτς Ρετει] {ο βιηε 
Α]οπιεηες αΠεῖ]]ᾳ:.ς-ἀ. τότε μέγας Φόβος έπληξε ταὶ ὀμεῖσε ϕγωσχας » ὅσαι Έτυχου αδρὶ 
ζω περαπείαρ}ὶ) τζω κοἰπόω Αλκμίώνς. Ώος,εβῖ ἄτλατου Ρτο εΟπητῃ. ἄτλητον, δε φλὰ- 
ξε περ].αυσπι.δς Ώογ.ρτο ὄαλνξε Τεεπι Αλκμάμαι ὃς αβήρρισα,Ῥτο Αλκμέώης, αδά- 
Ἄρυσοα, 

καὶ γ9 Αεετάσω ἐπόμλυογ:απὸ ἆ πατε εείαπι ἀεεετεῖτα ἁεβ]ῃιεεῖε ὁ Ιοέξο πιά... 
Ἠος ]οςομ) 1ά,ροη εβ σαι/α]ε:{εὰ Πσπ]βεαϊ φήηρείή1η, νετ. Οἱ. Ῥσιῃ. καὶ ὸ 
βιαταὲ Άρης, 1)1οἴσυτ εἴπεπλος ὀρρύσεσε ν ΠΟΠ απδά ρερίο εατετει ἵη ἰοέχο., {εά- 
ασδά Πδίτὸ «οπαπιοξα Ρερίηπι αδίεςίβετ. Νες ἄπεπλος ᾿υμε]ὼ {οπας τ πεσις 
επίπα ἀεσοτιτη {εγήασσευτ{ςἆ ΠπτεΗΙσεπάμπα εαπῃ {ο]ο ἱπάπβο εεᾶξαπι ἀεπ]ήή- 
{ε εὖπι τεσεῃς Ρερετῖῇες. : 

ἄμιωυ.Ἠος οἴξ, σὺ βοήδειαν ἠπείγετο ὠξὺς τίω Ὦ Ῥηρίων βλάβίω.Ῥοιτὸ ΌΏοτ.αῑκίς 
ἅμιωςν ῬΙΟ Ἰμωως. Ἑς {ευρεητες νοςαις Ἱπιρτορεϊὸ κνώφαλα. δαπι ας {πης Ρτο- 
Ρείὸ τὰ ὦν τῇ Δαλάίσσε Φερίαιπαρὸὶ τῷ ὦ) ἀλὶ κωεῶ. δεὰ καταχερκὠς ὃν, πο 9ηοίου» 
Ὑταπησι Ποπαοτας ἀῑςιε Κιώφαλον ὅἩι οίοιπο κκ ἔχνεσι ὴδ θριδε ὈὈίετια πιατει5 
εοργίώαυα νι Ἱρετος ΡετῖςΗσαπεες ἀεξεπάατ,ρετίιςμ]ο {αλρίαπο εοπιπητήο πα» 
ἔσηῃς πος {ο]ἶπα τεςεῃς επῖχα πιηΏετῖ Ρρετιευ]οίηπα ε ὃς ἱεέτο ἄπε νεβῖρις 

Ἁττ 5 



«ο9- ΡΙΝ ΑΕΕ. 

{ωσσετείεὰ ετἰαμια]ἳ {εκίονε Ροτς. Ιηβτπιοί,ποῃ ταπα Εαςίᾖ5 εβ ἀείεπβο αἲ- 
Ἠεσ[ας {σπα ἀἴταπα απίπια]. 

μ ζ 4 ἀ κε ” ς 3 ο 

ὅμως. ἵ.εβετε πιβ]ο Πς απάτη ὁμὼς βημ/.ᾳ-ἀ. Οηἱηραίαπο 1ρ/άπεάγεγ, σαν 

ὁ Ιεῶο ἀε ή εε πάα,εαήησα Ἰπήμγίάηη ὁι 
γεµαδεε ΡατορΏταίς, 

σαράφρασ».. 

{ῆσο ετῖαπ ΤΏεβαπο-. 

σα Οαάπαά [αράίοσασι. 
ἆπεες απεῖς ατπής {πβταθᾶ 

εοηξετπιαοςαστεταπε.1ρίε .. 

εεῖρπι ραταΏσας Ἠετου]{ς - 

Ῥατετ Απιρβίσγο σεόσᾶππι 
απ: 
ὁ νασῖπα επίεπι εοπευίεας 

αἁπεπῖε ἠρίεπιει αεπτο ἆο-.. 
ἔσες εοπουας.,ντ ου ήπς τες 
Ἀσεδατυσ,ασαπι Πδετί ρετῖ- 

εἴτεατεπτας,Ἑτεπίτη οσηπεα 
Ἡοπαίπεπι ρατίτε ῥτορσία. 
εαἱαπήίτας αβσιε:{εὰ απ- 
πῖς αἩσπο πια]οἱευῖτες τ88-. 

σίτατ , απέπιατς ἀοΐοσεσι 
εοσποβ ταση Ιπάε «οπεερῖε, 
ασπι ἀεὶςε ἓς τεὔβπσ με... 

ἔπῳφ. κὀλ. η. 

παχὸ ὃ Καδμέων ἀροὶ. 

12λ- . ος 
«έθι συῦ ὁπλως ἀβρόοι ἔδεο-... 

η 
5 Δ 3 ΄ 

«9 χεει ϐἳ Ἀμφιτέενωγ 
-- υ σ- τΝὲ 

χολεοῦ γόμδον ὀκτιγάοσων Εἰ-.. 
φος» 

ιά 3 1 { 3 

47 ὁ οἔεαις εδίαισο τὸ». 

πείς. 
ν ς . 

7ο 29 οἰπέῖον σπέζει 

ποὺ ὁμιῶς. ἔυδος αἳ ἁπήμωυ 

καρδία 

κθσὸς αμφ. ἀλλότειο. 

έβ Ίαγμη ΕΤΗ ΡγΟΡΗ/(αγε ε0παδαγη». νε]. 

, Ε 
ΕετερρωσΣ:.. 

(σπ/εβη. ααχείς -.. 
6 μάπηρογ/11 αμ ερτργεώ 
επ απ ὤπίεεμῃ 
ΑΕΩΩΤΕΤΗΗΣ. Απορῥί- 
Ζ77ο ζμοῦαε η ημ- 
μμ γασήα 
«μα ξτεης γε» α1115- 
«ο]ογιόηρ {1Η 0Η. Ναι. 
βεοργμυμίηζοτεπηῖαπα 
ΑΠΣ ο/ήἼε; ραγ1- 

Σεγ:4Σ [σε] αΠιώ1θ-- 

επ(εηε 

15 6ερεγς ε6 οὗ {μαμ. - 
2Πεή μη. 

παχὸ 3. Ῥοἳς Επισ]ας Ώεια,ροβ Πεταπα Οαἆπαεῖ άιεες, δε Απιρηίεγοπίςαι- -- 

1: ταπάεπη {ρίε Απιρβϊεσγο Ρσορεταπεαά ἱπέοπτυπα ἀεξεπβοπεπα, Καφμείων ἆἅ- - 
»ὲ ἁιειπτατ {ρα ΤπεῬαποτµπα ἀαςεςεΓμεραπ! επίπι τεσχὲ εοσποπήπᾶσατ (αά-΄ -- 
τηξί αῦ «ΟΙΗΤΏΤΕΣεΕ «άπιο. 

σὸ γὸ οἰκεῖο. 12119 «ης Ρρετεωσραξίο Απηρηιιτγοβϊς ν]άεθίας πησῖος: α. ἆ. τὸ 
«σαν σας 

5 

ο) οὐκεῖον ὶ ἔφιου κακὸὺ, ὁμοίως λυπεῖ πὸσ οἰκείοις παίτα;. αρ) ὃ τὰ αἀλλόσεια συμπηώματα 1) 
ααχιάβλαβής καὶ ἄλυπος ἡ χαςδία παρα λε ]ρια-2ύεται. (σποσπε εἶεδαης δε παεπιοταδῖ-- -- 
ιο τείροπἀεε {μα «Ιοετοπίς» Φεασ Ζγε(εΙΣ ἐαεζληλα» ΡΥΑ(ΕΡΕΙΣ Ἡ ας -- 
αἰλεπίς. δε Ρτουετρία]ε {πα , ἐκ ἔςὶ ἔκὸν τὸ σεζγμιαιπολλα χαχρέτω. το εἰ Ρε - 

θεςσ6τΗ/Η.ΗΗ ΙΣΗΣ να/έασ. 
. ο -.΄ ῶ 

χαδὸς ὍΏοτ.ρτο λόω.Ηος εα, λύση. νε ὃσ Ταπαι, 5, ήτε αδεα 5εεάπενε ΣΠρζμε..- 

ΜαΥόγε: {ομε.5ε8 Οἱ.7.βραιᾶσας αηίσασεηε. εαν 

ῃ 
απεαςροσον.- 

ε. Ἕπασι απτεπα αἀπεβαί- 

ΣεειςοπβΗτῖς,δίω Βυροτεπ - 

χλ ΄ 1 

ροφή-δ. όλ, ὁ, 

«κ / ον. / ” 

αι Ἡ «αμβει ἄνσοορῳ σόν 

»ε ο ας τον , 

Ζῥσιῳ ᾗ μωρθείρι εἰδε γὸ πγόμκὴ - ὴ 

εταφρασις.-- 

ο Τρ 
βο0τε αεεγύο; ἀε[εᾶμόχ- .. 



πιωπου]ς ἀππαἰσαεαπι ΕΏεσαε,. 

ΝΕΜΈΟΕ. Ο5ΡΕ 1 ΟΙ ᾿ 
βεετδίεαίε δε" Ἰπεααάϊταίς λημώ τε ὃὶ) φμύαμν ζίφμερεγίχὴς. Τις 
εεπρεταίσπι τάρτης εβ:{-: εξ. σαλέγγλωοσον δὲ οἱ ῥνοία- επ πηβεασαήη σε- 

τος ιριειαν τοι Άεγοβεαγετο ' ογτ]- 
ἁεριομεοεῖς, Ἰπεοίωκε, ὠρίλων ῥωνπίκω, ο ΣΛΔΟΝ ΛΙ, μη. 
εΓπΏπῃ ἆταεοπες νῖάἴεΊητε- Φγέΐτογα ο ὀκχῶλέσευ Διος ΦπςΜΕΤΕ Ες1ΣΗΥ ΗμοΥ- 
Ἑεππρτος αὓ Ἠετεπ]ε Ρητα- ὑψί- 7165 ΠΗΛΕΊΟΥΗΗΗ [ογ-- 
εἰάο βίο , ααά Ἱπαβαταπι ον Φορφάταρ Ἔξοιχον Ί40πε: /7εζάεΥΜΗ}. πο νε ος ο πποη 
ερητίατη εχΏ συ]ς {ρείχαα- ο 5 Ίομῷ αἱ .θήηας 
εἶασι. ἵτασαε ὈἩ ἵπαπιοττα- φεάζε 2 } πουτὲ ρατῷ- ΡγορβεζΑς ελα 
Ίες «Έεεεταπε, ντα ποᾶ ὁἃ  Ἅτρίας ὀμιλήσει πύχαις. :εᾶξὲ νασ]είηρησοην Τῖ- 

κας : - ο ὕρ ϱ) ο ῑκ1120247µε εηγζα, 1η φμίδης γεν. Σήπηίσαπι εχππόχος ε[ε 1π- Τ6βα”ο. 1ο μχεην οἳ ἀνκὴ» 1 ο. , τ ; 
΄Έσπτος ςἹωςοπιτατίατω σε. {261715 Εβεέ [οΥ2ήπῦ. 
{ετίτιδε που ΠΗ,{εἆ ἄσαςσπες- ρετήΠε τα βατ Ἠος παῖσαεας Απιρημισγο, γετϊάϊευτα {αρτοπιή 

.«ἀσπίς γατεαι ρτα Γιαν ππνατη Τ{χοβαπι νἱείπυτη αεεειβαῖτ, ὃς απὶά Ίος ΡοττεΏάστετ αρίαπα 
ΣπτεττοσαπΙτ.Γασῃ Τῖτεβας Απιρμίετγοπῖ, δε νηϊπετία ΤΒεβάποταπι τατρας εἰτουβαησί δτς- 
ἀῑκίς απῖδας ἵπ ξοτεαπῖς Ἠετευίες εῄες γεσίατμτας,απά(απο τες ρεβ ης. - 

ἔτα Ὁ Φέμβε.Ὁοπιτατίος εβεᾶχης ες τεῖ ποήῖτατε οβξάΙε βΗΠΣ 1 Ἀπιρβίττγο- 
Πθ-Φαμβος ὁύσροξονπος εἴ, ουσωπορωγηδτουῖα αγιος απάίµετος Ες Ιπεετεπηρεοςς 
σὺ τοβσνογ:α μία ρτᾶτες ορ]πίοπεπι Ἰπςοίηπηες Ἱπμεπίςτ οοΠεςὰ γετὸ οσεῖ(ος ἀτα. 
εοηες.οἷς Ποπιεζας σῥ ο) ὅμα άρμα καὶ ἄλλρο ἕλε φρένα. 

εδε 19.Βατῖο ρµρπαπεῖς αβεζξως. Τεστοτεπα εσριἡε ΙΣΗεἶα:αυ]α νίάῑε βΗ] ρε 
εἶαγαπα {αεῖηας, ὀργόμνον αῑεῖτ το έξω αὉ νόµου, ἤλοω».ἔδοις ὃν, (οῇ ε[ξ ᾖή/μεσηνν ν - 
ὁπτέσσμη. ᾖε. Ἱατε[ῆτσε Ἠετεαῖς 8141 Ρικ τη. 

ο. παλίγγλωοσν.Η ος «{ἰ. οἳ 3 Θεου ἔγλορρν Ὦ ἀγγέλων τοῖς σεοσλελωλνοις ὀλαγτίου ει. 
Σέάσιιε ῥᾷαν σαλίηγλωοσοῦ,νοσας ὃ ονάντιόφη(κον λό2ρΥ. 1 εοπιροβτίοπε σώλη εησγά-- 
σήµᾳ Πσηβςαε,νε παληφσία, δι Ιά σοηυς, 04. 6, 1βῃαι, ἀῑσίειε πεελήγγλωρσος πόλις -- 
αμα ἔησμα Όγάσα εΡηΣγάγ14 νε] «1ε/ά νε. - : 

γείτονα ο Ξκκάλεσεν, Αασιρηίαγο Ὑπτεβαπα νοσατ» νε τεῖ ποπῖσαεθτη εχρΠςετ. 
Έτας ατετίὂιτα Πας {ιπτρσιδά Εε Τουῖς ἔξολος «οερφήτης. Ὠϊκίε 4ΗΕΕΠΙ σοοθώταρ -- Ἔλος.ρτο σερρήτίω.Τεετα ου δά {τς ἐρρομονπε,ηος «β., αλγδὴΕ µαύτιςὁ πἶλρος καὺ ὀρςτὸ ξιαντευόρλνος, γεγά εᾷ άφηε νγτείησης. Ὀτεῖε γείπογα, μία Τβεῦαπιις οταε. ας Ῥτο- ἀπάς 1Ώ γ]είπῖα βαὈίταβατ, Υιάε ΙάγΗ.25.Τβεοσηεἴ,νθί µας Αἰεπίευα εἰ ρηᾶεας, 

Ἐεεεσίαν τόχα-κκῶῤτγ ἀλαδέα- σπαύπα λέρουπα 
ὦ Ἶ Αλκμίόος ἁςλέσασα Ὕξέος καπέλεξε γεοχ ών. - π τς Έπεσιε 1βαά οῦβατ απ οσαίπας εσίαπα Απηρβίετγο νατετη αεεεσβαετῖς. απι π]α-- 

τεστε, Ρτιαίσπατη Ρατετ αὖ πεπήες,εοσηίτα, ἀίπάε Ρατετ Ροευίε γατεπα αεεετίε- 
τε. ΔΙάΙ εἀσίο Βαδεε ὁκχάλεσεν {άσαε πιε[ἠς,καεῖοτις πιςττῖ. 3 ὁ δὲ οἳ. Τ Ἱτεβα ναεῖς εκρ]Ἱεαείο:σαα-αιὰ Ἡλας Ροτεεπάετεε, ο επάϊς, ο ἢος 
εἰξιαμτῷπετηρε Απιρηητεγοηῖιφράζε περ].αΏσπι.Ιααρεγξρτο ἔρεσζε. Ῥτορτιὲ αἲ- 
Έετα ἀἶχῆε πωωτὸ ορατῷ: αωίᾳ ἆπςες αἴταατί αἀπεπεταπτ,δςε ᾗ ορια» ξαβειραἀπετίης -- Σποηίττο. Ρᾳσπατυτᾶ, 

. 
Ἑττ ] -- 



: παρήφθήσο, 

ὭὍποε Ἰπτεισῖς , αποε {α 
σηατῖ ρειπίς]οίας Ποποίπαπι 
σεΏετΙ Ὀε[ίας ε[ει Ίπτετ- 
ξεέαταδινά αρτασι Επγτοᾶ- 
εάαπι, Νεππεβαπα ὃς Οἶ- 
εἹετοπεππ ἱεοπεπι, 5ἴσπι- 
ΡΕαάες απτες; δε Ὀαἵσπαπι, 
αἩάσπε -αοπ]τη-Όκίς ετῖαπι 
αυεπιαῖς απί 1ρίαπι οὖἵο 
Ρτοίεαπετετας͵ {έᾳαε Ἰπ[ο- 
Ἱεπτεπα ὃς πίατίοίαπι ρτα- 
Ῥετες , τποστεαὖ 1ρίο τω]- 
ἕκαταπα 11. ντ πιαέζατοτεπι 
Ποΐρίτασι Βπάτία , ὃς βπ- 

ΡΙΝΡΑΕΈΤ 

οὐπο. Μῶλε ζᾖο 

ὅοσοῳς ὢ εν λέεσῳ κτάνὼν, 
ὅοσις Ὁ πόγτω Φηρας αἲδιορδ)- 

κας. 
κά να συὺ πλαγῳ 

αὐδρῶν κόρρ οείχουπα ἃ ἐλθοί- 
πατον | 

φᾶσέ γιν φώσειν µόσο). 
Ὢ) }ὸ ὅτω Θε ὦ σεδῳ 

ὅλὲε- 

246 γεώτεοσν µάχα» 
αὐπάζωσγ,βελέων ᾖσ ῥι- 
σπῖσιμείνου Φαιδῤμια) 

σε. -------ο-- 

ταφθβσην 

Όμος η 7ε7γ {ήήεΥ- 
Τε μγΗΡ,ᾷΗοΣ οὐ μη α- 
7 δεῖηαε ῥεγη1εῖο/0» 
περ 11η ο/η οὐζ1- 
(μα 11/6/1εησ1ᾳ {περ ε)-. 
2071 Πο 1/1 ατα 
μασ ἁλχίσ οἱ ἁρταγῇ 
Ραπας 1Μ0729. ΟΗΗΙΕΞ 
Σ1111 ο/η ή 1 6ῶρο 
Φῤίεστο ο σΐσαη- 
21215 ΡΥα{ίο εΟΠΕΝΥΥε- 
2ΕΗΕ. ΕΙ Ηηρ η-- τπτ Οἴσαητετη. ο π]ΏειΙᾶ : : ς - 

Ώος αδἀίᾶίτ ἀῑβίς, ἔοτενε 39 πεφύρσεβαικέμ,  -- ΡΕ βγάαγα ΡΗίμε- 
ασσαι Ὀῦ ἵπ Ῥλ]εστα, απά ΄ γὲ «ΣΚΣ 171 0Η ἱ]οτα παν 
Ῥαφυς ει Τ Ἀτασῖς,ευτα Ο1σαπεῖδης ρτα]ίο εοπεΏστετεης,1οπί ἔετεΏς ΟΡΕΠῃ,εος {αοΐττῖς {115 
εοπξοἀετετ,γπάς πησα Ρτοίΐτας] οσ/πιῖατη ος [ατῖς πα Ρύ]πετε ἑαάατεατ. 

ὅοσοις ᾧ.Οεπεταξίπι]αῦοτες Ἠετει]ῖς Ρετβήασυηεις ἀθήραεοπε,ζεστᾶ τηᾶ» 
αάσις.Ηος αἳ Παββοσής Παυσίτε ᾖΐσει, Νοππ]]ος ἵπ ῥαταρΏταβ ατΏσίτηις: ρε- 

εὐΠασίτες οεεἵΐαπι αὉ «ο Ραἶσησπα βΠποταπίπαμς.Ιάαις εκ Ἠοσπεσο θεβοΗβέῖες 
Ἠανβῇς {ε εεβαίησ.ῖῃ Ἡῖς 

: τὸ ἑᾳ η] Τρῶεςὸ Ταλλαὶ Αδίών 
: ΠΠΟΙΟΥ; οφρα το χτος ὑσεκφυλὼν ἀλέοτο. ᾿ 

πο ᾗ ἴτα {ε Βαδες,Ροΐσραπα ἵπ Ττοσᾶε οεε]άτε, 
ἀἰδερδια».ΕΒ αεοιίαε.ρ]υτ.ἀτάδεο βπο. ἀϊδερθίκμεἨος εξ, ὃ δίκες ανδειενσ 

θ)καίς αὐεγασήριωγτι ὀδλσιο πε/ζΗΡ» γή ἱσπαγίρ:ας Ρτοἰπὰς ογμάεφερεγπἰοῖο/ή5. εὔδεις 
Πτ εκ α.ρΏα:,δς εἰφέω (210. 5 

κά γα. δρεςῖαΏπα αΏσμεπα ποξαε απετα οεεήυτης εΠεε Ἠετευ]ε».Τά 5ε]ιοίϊα 
τεζεταα αἆ Ῥατίη, αμῖ Ποέρίεες ππαέᾶρτε {οἶερατ,δε αἆ Απάτη. Ἱη 6επειε(8-. 
σπεῃ Ώος Ιπτε]!σετε ροῖις ὧε οππίθς Ἱπρτοῦίς αὐας ἀε]ειμ]ε. φᾶσε. Ἱχερί-αας. 
ὃς Ὀοτ.ρσο ἔφησε. Αοτ.ρηπαἰννετΌί ρημώ,σλαγίῳ κόρωρλος «εβἐκατ᾽ ἐυβὺ ἔντ. 1 ται- 

Παετη ἃ πια]ὲ αξεπΏδας,απά ποΏ τερῖα,{εἆ οῬ [αμα νία ἱπςεάππε. Τη πας {εΏτξ-- 

εἷα 5ε]ιο].αὐπαίωσν οῬίετααε» δε αεεπ{αυπι ρτο ἀθείπο Ροβεια ΡΗῖατ» νε Πες 
καν πνι ἀδίκῳ αὖὐδεὶ ἀμδ ὃ Ἡρσκλέα ἔφασκε δώσειν µιόρργραῤτ), τὰς ἀθγχοις αὐελεῖν » οὖν ἀκὶσ- 

ἐρβη ἨἩετωμεη ασε ἐπίμ/έο νο πειετή {βΓΗΥΗΤΗ,ΡΤΟ» Γπίκβος {1Η ΥΛΗ ὃ πό 

ὧο.Εας ἵπ εοπ τσ οπε γεν {ππαετηςρτο ἀντό. 5εᾷ ῇ εἶϊτα αὐήσίωσν «ΟΏβτιια- 

πας» νὺ {πππετας ρτο ἀσρ:δε {αραάϊετατ αεςμίαε.ρ]ως. κας. δε µόδορτο κτ) κώ- 

εεν αοορίεδος ε{ξ, μόρῳ καὶ ολάτῳ. δὲ 
ο. ΑἡῤΗος αποσιιε {μπῖπηης ποῃ Ρτο αι{αἩ ρογαε]α:{εἆ εχροπΙπαἩς σ18-- 
εὀρήε,ἄσυς απεῖβ.2. καὶ 1ὸ ἀυτὰ πεσὶγ.Απηριίβεατ αιέεπι Τ]τείίας Ἰαιάες ἨΗετομίσας 



[πε ἀείπεερς Εασασατη εταε, 

νΝεασσοσκ. ου Ἐ 503 
Σοτάιάἰπίς,α παπα ἀῑσίε ομπα Ώής ορεπι Ιβεπσηπι αἀπετίας Οσαβίε». Ῥμρπα 
Ίοεις Ῥη]εστα, 1 Πταεϊφ.νΙεις. Τοῖ Τειτα οταςπ]πα τεδθίάιε ἀε]εεῖ ΠΟΠ ΡοΠε 
Οραητες,Π{ ἆμο {επαϊάεΙ Ὦ 5 ορεπη ἔεττεητ. Ο πατε Ἠετει]ες δε Ῥαεεμας 9ᾱ- 
σαἰΠι, ἀε]εμέτε (:1σαηεεςΤ)1στα αυεξ εβ ΡΗ]εστα,ὰ φλἐγεδσ,ααδάἀ 1σπή,δε «α[ϊάα- 
σηπ1 βυσι αὈυπάατετ. Εαάεπα Ῥα[επε νοςατᾶ ε[ε,τεβε Ειβαιβίο: απϊ Ριρπαμα 
πάς οτἱσίπετα σγαχ]ϐε οβεπάϊς,αιὸ ἆ ]οεί 15 Βοπαίπες δατρατὸ σιχετίης, 

2αΐτεοσν 10Π.δς Ροξε.ρζο 7ηάσ: δε 4πτε μµάχαρ/ρρ]ε εἰςγεί σεὸς, δις δε φαι- 
ομαν κόµα»»ΡζΟ φαιδὲρζωο κόμζω.δε πεφυρσεῶτα εβ ηβπῖτ,ραα]ο Ροίὲ ΕπεηΕῖ σεφύρσο- . 
ω.Ώ]εῖεας γαΐᾳ φύεδαι,Πος-]οεοραιοά υπο γοςαρμ]ο εβετας, κοίζεβαι. Ὑτ Ἡο- 
Σηετης Ιοᾳ "σης εώς οὉ ᾧ κεκόγιρο κάρῃ.Ῥοιτὸ ὰ εδ/{εαυεπεῖ αητεςεάξς Ιητο]]1-- 
5επάμαι,πεπαρε (ήραηεες {ασίείς Ηετομ]ς {αμείος οβςίἁἴεντυτι Βπαῖ ρτο-- 
ταςος ρμίπετε {είε ἑαάαβςε. - Ξ 

πιράφεασες ἔσωδε κάλ. δα αετόρρασος 

᾽αλςΙρ μη γεγὸ- 1 
βατε οἵμπε Σερ» ἆρ- 
{πζερς ΣΥΡΟ ΗΗσασεηε 

Οπίδας ρεταξεῖς ἄεππυπι ἔγεπεν. ἂν µω ὧγερή-- 
πα ο .» 

γα 3 ἁπαρτα ΧΡΟΝΟΥ .Δάεῷ 
ἠσυχίαν χαιάτω» 

νετωασηοτυπη 140 οτᾶ,σπος: 
εχαπε]αταῖ,Ρσάτοῖ]ησΏ εχσε]- 
εως τεροττατες.. Ῥτίποϊτα 
εταποπί[µσαέετα απα Ίπρετ- 
Ῥεισαπή ἄαετεσας : ἀειπάε 
Φοτεητεπι Ἠεδρεῃ ».απατα 
δεβείς κ άϊδας νχοτετα εχ- 
εἴρετει,εε]εῦσατο αραά 5- 
τηταῖ ΕΠ μπα Τοπεπι πηρτῖα- 
ἹΓςοππ]αίο: ἀεπίατς ὃξ νῖ- 
ἔτι Ιπηπιοττα]επα.. δε οππι 
Ὅ ης Πππποτεα Ίδης «ΟΏπετ- 

βεγάέλων ποια) λαλόντ᾽ ἔξαίρε- 
τούς : 

ὀλβίοις ὦ εώμασι εεξάμλνου 
Ἀπιλερα ἠξαν ἄχοιτην, 

ζα{ογμ πρ πας πο Ἡ Ργ- 
η εΧΗΙήΗ εη/(6- 
{45 γεεβρέα 1η δε- 
245 -44ες Ἠοῦε ὤημισε- 

) γάμο ἑάδτα παὸ ΔΙ Κροζ. [ογεησειό παργῆς εἰ-- 
δα, 

σεροό7 αἴγήσεν ενμον, 
Ιεύγασῷ αριά οπή. 
δάΣΗΥΠΙΗ7, {μσαβαπα 
ζαήσΣΗΥΗΙ ο]. 

ἀβτιοπεπι,η απατωτεςερτυς,2πραβαπι Τουῖς ἁοποῖςἴ πα ἁπωϊτατετητ ὃς εοἰ]απάατος, 

ἔεπυ.(οματει εἴππι {ιρετιοτῖρη»,δοαεπεῖα αμτεπα {αεῖαπε πιεηείοΏ ση Ρία-- 
αηϊοτυπα αὐίθας οὗ {αῦοτες εκαπε]ατος.Ηετευ]ες ἆοπατι. Ῥειπιῇ «β εἰρίώ» καὶ ἕ-- 
συχία.2-γάμος Ἠβνε.3.τεςερεῖο ἴπ σεμφὸν οδρον»ίΏ (110 «ΗΙΣη ὮΏή5 εοππεσίῶτεε. 

αερῷ Ῥοξε αἆπετῦ. Ρτο Ἐρεξπε. 
Σεζῖο «δε παηταζο «0 ἷη ρ. 

Εῑς ταπφατι ἃ ἀβΗΙο αεΦῳ ποπαϊηῖς λέΦος.τε- 
αἲ ἀοσπηΒ1 ποη Ρ]ασετ.Ἐτ εττος εξ 1 ππεετο πάλη ξε- 

{ας, ἀεε[ῖ επἶπα {γ1ἱαρα. Ίτασις Ρµτατειη ]εσεπάμπι ὀνοιιὼτεΠέταιε αἀτεεαυᾶς 
{ιο Παβτηῖ χαμώτων.Ἡ.ε. αγάΜΟΥΗ1Η Ἰαῥογ 1η : ὨΙΠ ππείτήτη οὐβατετ 1Πάεπα. Ε ΠΙπη-- 

᾿Ἄστο σ, υαπάοαιε ἁθπιοιαίατυς αὐ απελοχσε ποβτο,νε ἔοεν Ῥ]ετηπασε ἀῑαῖερτο 
-- ΄ ”’ Α ” - 4 ο ος ΄ ος ας «247. ποιγᾶν χριάτωγ. Αῑςῖτ ντ ῬγτΏ.τιπεα) πεδείσπωγ, γάμον φωτα, Ἡνθι τελκαδύης της. 5 3 ον ΄ 

Ξωωλίαι ον οίκων. 



Ρε  ττ -- τς 

ΟΣΙΜΜΟΡΕΜΟ ΑΤΗΕΝΙΕΝςΣΙ, 
Ραηκτατίατα. 

ἸΙΜΟΔΗΜΟ ΑΘΗΔΑΙΩ, 

τος παγκρατιαςὃ. : 

Ζ 

ΕΙΔΟΣ 8. ἵὉ ΡΕ τα 

ΑΚΕΟΥΜΕΝΤΥΝΜ. 

Ετος ἱανάκέμγ ὰ Λπεάα ολξίογ]ά , αμα ῥαγγλαη ἡ]- 

[[βογεηη τεοαἑαὴε: οε[ηάε [μηβια οσεΗ/ίοπε αἆ ΊΜ419Υ65. 

οὐ ἐγάΛΛΕ οξέα, φνογήη Ρἱνγήπας υἰξογίάς γεοε/οε. 

κά 

αππρφεᾶσιϱε 

.ς Οπσεπιαἁπιοάαπι Ἡσπιε- 
πιάα απῖ «εοπ{ατῖ]]αᾳ Ἡοπις- 
Σἰ εατπήῃα τεςῖταης, αἱήστς 
Ροξτε απσαι ροξβω 1π- 
εἶοσπε , Ἱωϊῖαπαι ἆπεσητ 
1ουῖς 1πποςαξιοηε- οὲς εεῖᾷ 
γίσ Β]ς Ρταεἶατας ΤΙπιοᾶςε- 
τηἩς Αιβεπίεπάς, γ]άοτίας 

{πας εχοτίας «Ώ ὰ ἵδεπιεῖς ΄ 
Δοτῖς εετιαπαϊπίθας,α πα 1π 
Τουΐς Νεπιεβί Ἔοποτεπι, 
ἵπ εεἱεδετείππο Ἵδεπιες ἵπ- 

«ο «εΙεβτβΏτΏ{. 

ὀγεοαί ας 

“Οσέν ὃρ ὃ Ομμείδας 

: ῥωπιῶν Ἐπέων τὰ πολ ἀνι- 
αν 

9/ Ὦ 9 5 

ἄρχογπαξ ο» Δἱος ος φξρο- 

κ. καὶ ὃοι αὖρ 
χαπαβολα) ἱορῶ αγωγών 
γχαφορίας «έδεµι : 

«ρότον Νεα 
ο] πολυυρλήτῳ Ἆιος ἔλ- 

σε, 

-αμετάρραπς. 

γη{ε ὦ' Ἡοπεμᾶς 
εο(σ/ 1η εαΥΗΠΗΗΗ 

ΡΙΡΥΗΠΙΦΗΕ Ροέ1ᾳ αἩ- 

βΙΩΙΠΕΜΥ, 2 Ί6με ᾖΤὲ- 

«11407 ο δε ϱ1041Ε 

νὸν εάσπεησ η [α- 
ετοη ΕγέΑΠΩΠΗΗΡ 

γίβονίε [ωπερής ϱ11- 

«η η Νεμέα Ιοήρ- 

κ. 

οί ἄεεσμέασσ {η-. 

«66. 

Τεμοδήμῳ. Ἱ Ππποάςπαας ραττῖα Ατλιεπίοπβς,ραπετατίο Ἠεπαεᾶ γιος, Ὁε σας 

οετεοπήπ{5 6επετε 18Πω ἁἀιᾶαπι εβ ιο 

να. Οπίπσιε {εξΗοπίδες εοπίτας Ἡ 

αἷια ἂε «αυ/{α,απὰτα αιδά Πησυ]ας 

ὅδεν αρ. Ὦ Ιςίευτ εχο 

Ὁ ιοετιαπιίηα τεζτὸ ὰ Ναπιςῖς Ππεερήΐς, 
ἁαπι ἃ ρᾷ11. Ίδαπι οὔεπά 

Ἱγπαρή»,Οάε-». Ἐρ-3. 

ἵς Ἀνπιαυς,ααα νοςαα{ας ἐγδαάδες Σ ΠΟ 

οπβ8επε ες οἆχο εοίῖ». 
5 Ροξτα Ταπιοάεπαιαι {μα 

αυα 1ουἱ {μπε {αετα» ἄεις Ἡοπιετῖίεοτησα 
ςθτπαᾶπΗμς 



᾿ςαΏοπε,οπαή[ο Τους,εκοσάἸππεης. ΟΊταεας Ιόεας Β]ς Ίπ αἆ 

ΝΕεΜΕΟΕ. ΟΡΕ τι. ον 
ελτοίσμαι τεοῖταεοτος ὃε Ροξεε ἐπίείητα ἀμειπε ὰ Ίομε, Αάπεσιμαι ὅρον εξ 

ἶοςο τεἰαιή, ἓᾷ {: εἴ τείροπἆες ὠτεῦοο τεδάιοπῖς Ρατήςυἷα.Ἑε Ες 1οες Πίς 

ἃ ρατίεκρ[σρπἆμς, ὅφευ δὲ καὶ οἱ ΟωείδαςλελΆρλνοι ἀριδοὶ, τῷ αῤχίὸ οἩ λέγορός ἀπὶ τὲ 

πολὺ, ποιοωῶται ὃς Διὸς σεθιμιαζἀµλνοι. ὀντεῦδεν καὶ ὅτος ὁ ἀὐλροὃ Βεμέλιο Ἡ ἔεραν ἀγώ- 

γω ὧπὸ οὗ Διὸς πεποίηται,Διὰ αὐακείαλυα Ἱέμεα «πΕΡΤοΥ γικέσας, 

Ομνείδω.Ἡοταστὶάα ρτορτίὲ {απε Ηοπιεςί Ροίξειίνααί ρεπα» αἆ Γἤοπιετιπι 

Σεΐετεηεε»,ροξίΏ εἶας ρετ {ιεςεβιοπεπι «απεραης. Ῥοΐτεα ἁῑςὶ «ἄρετηπε Ἡο- 

σπετὶάας,ποῦ ααϊ 6εηι5 αἆ Ἠοπιετητα τε{ετεραπε,{εὰ αἱ εἰῆς «ατπιίρα. Ρορμἱο 

τεαῖτατε Ροτεταπτ:ξς Ὦος Ηοπιεσίίῖας αποα”ε αρρείαξος τεβατητ Αιμεπαους 1. 

Σ4.ς.3.41ος Ώεππεισίας Ῥμαίετευς ρηπιὺτα {η ελεαετα Ῥσοάυσίε. Ώεπουπα Ηο- 
απετίάα ἀῑσὶ 1 6επεσε τβαρίοάϊ » ααὶ Ποξτ ριααραὲ ἨΗοιαξεσίες τεείτατεῃς, 

εαπςη αἰίοτισα οἴἶατω «απεβαπενε Εεβοαϊ,ΑτοϊιοςβΙ, Ῥοςγ μι ἀῑς, Ιπιοπ]άϊς. . 
φτ εοπΏαε ες Αελεπαϊ ]οσουνδί Οἰεοπαεπεπι τπβρ{οάᾶ Επιρεάοεδς 1 Οἶγπι- 
ρή5 θε αἷς,δε Ἠεσεβαπι Οοπαΐεπα Ηετοάοιί ΒΙξοτίαπι [η Ἀ]εκαπάτία «τε» 
«πεπᾶ ελεαιτο εσιΠς.Ργαείατος τλαρ{οἆος αι! Ηοπιετῖάα ἀῑεετεπεΙσ,τεπαρο- 
τε Ογπαταὶ ςΕ4 ΕΠΕ τεβοτας 9εμο]. ααὶ Ἡοπιετο {πετπετιπε γεσίας αμος 
ἀρβ ἔεεετυπε.Απείος εβὲ Ηϊρροβτατυς (πατβυπαρσίπαμπα θγταευής Ἠοϊας- 
τῖσα εατπηίπα «οπ/ίῇε εἴτεῖεετ Οἰγπαρ.ό9.Ηϊς απθα σε Εγπαπ! 19 Άρομίπεπης 
ουί Ηοίπετο επ σμίεας,αυτλοτ εῆε {εττας. : - 

ῥαλῶν ἐπέων ἀιδὴ.Ῥετ]ριταβιοὲ ἀῑδχαπα,ρτο ῥα)ροδὶ, Ἠίηε γἱάέπαης Ῥϊπάατο 
ῥαῤρθι ἀῑεί παρα τὸ ῥάσ]εν πιω ᾠδίώ: απδά εκἔοξο ορετε Ἡοπιειίεο Είπε {π- 
ὧς «οἱΐσεσεητ νετίας {πο {ωβιευτο αεςοππποάαπάος» βαςο αε πυρέής, ππε ἆξ 
σποποπιαςἡἡ]ς,ἁο[οσνϊτευτε, αάϊςῖο αξχατῖ εὔῄεπτ, Ηαἃς ειγπιδ]οβίαπα εἰαΙη ἐκ 

ἘἨεβοά εβετηίπε εοἱΐσετε είξα πάπα αἲξς 
Ἐν Δόλῳ τότε «εβτος ἔγω ὶ Όμμερς ἀοιδδὲ 

το ἠΜέλπορθμιών γεαρὸς ὕμνοις ῥάψαντες ἀοιοίω: 
νπάε 4Ρῥατεε εππἆεπι εβε ῥαφφδὸ,δε Ροξταπα, ΑΙ) ῥα/ωόρο ἀῑσὶ γοῖηπε νε]ατῖ 
ἑκβδοθδιε εαὐυεῖ ος (αΠπαςβή, 

καὶ ὃ ἀπὶ ῥάβδῳ μῦδο ὑφαφόρόμορ, 
Ἠ]νεχὸς ἀείδω ποτιδεγρδος. 

Ἑτάταιε Ίδητεα γίερα,(μαπιτεπεητες ἩΕιήπισάί εαιπαίπα Εεεῖεδααε,. Ἑοίάεπε 
Μεπαεβπηις οοχφσοὲ αρρε[αεί ἀῑκίε,εο ααδά «ει αἰρα{ἀαΠΗ ῥάβοοι ἄῑκαατης. 
5υπε ομί ἀΐεαπε Ἡοπιετὶ ροξβη ρηπιἧπα ποα Εωήΐε ἴπ γααπα ἑοἡ]εέζαμε,{εά ρες 
Ρατεες ἀπρετίατανπάε Παιπαπάο εαπιςαπετεηῖ τμαρί{οάἵ,εαπα εεσέα 1ωπέξασα 18 
Υνπαπι τεάῖρετεητ:δε εἶτα εαηξοτῖδιις αβᾳἠς Ρζοροπετεεας ἵη ρταπύπα» ἄβροοὲ 
{αμεαδαπεατ. νιὰε Τα απϊεῖο Εηβατβήηπῃ. 

Διὸς ὃν Ὠδρομη. Ἠοε ἵπρτοπειβίαπα αθητ. Νοη {οἶδπα ἀαὔεεπι ΏἨοτβεσίεο- 

τασα ςασπήηµπι τεςίτατοτες ὰ Τους αιήρίςαβαπεη »{εὰ δε 21] Ῥοξτξ. υτ Τμπεο- 

εὔτας, : 
Ἐκ. Διὸς αῤχώμεδτιςὴ) ἐς Δία λάγετε Μάσα:. ΄ 

δίς ὰ Τομε Ιπαῖρῖς Ηεβοά ης οΡεσα δὲ ἀῑες. Ψετὺπι ρἱείανε ὃ ΝΕήαταπα Ἱππο-- 

ασ1ο » Ῥεο Ρ76ΕεΜΗ7ε 

; ν : ο Ξ τ λος τε 

Εηρ οδας οὔεκ. Ῥοττὸ Πε εοπΒ τηε, θελυμός αβχοτα ὁν Ἀμος. πο . 



ια .ς ες « οό6 ερ αει ϱ. κ. Ἐ 
1010 ἄπομης. Ἐεεπίπα ὂν ρεηᾶεῖ ἃ Διος ῥτβοξάεητς, ποη ἃ φρεομύς, αποά τερῖεια- 

, 88 ἄρλονποι. ρε κο ην ἕ 
τα ο 5 Ξ .ν. μα / ο εα, Ξ 3 δα’ αὖδε. Ἐπιρπαι]εὸ ἵτα Ἰοσσίεατ΄; έβσαε τεάἁιτῖο εοπαραταείοπής:, ἵ 

οἵα μρρ]επάαπα τὸ ὀντεῦδε. καταβολα) Ὦοτ.ρτο χαταβολ]ω, Ώος εβ: αχ: Πηε- 
ἕαρβοτα {ππαρτα αὖ ατοβάτοξής,αιή βιπάαπιεητα Ρηπιὺπα Ἰαοίπης, ἀείπάς αἁτ. 
Πεῖυπι {αρετίτανης,[αρίεες Νεππεας ἀῑεῖτας σαδά ἴπ επισα εοἰοτοτιτ . ὃς 
Ἀεπιεα]. ]αά1 1ρᾷ εΠεπε {αεεῖ, {αετάπιαιιε ΠεπιΗ5. Ῥεπίρηταβιοὸ ψὶξχοτίατα δε 
σηεαί εετταπαίηίς Πρη]άται 1] {άεπα γετο]ς.. Ἱ 

Ἱσπιράφραστον 

Ῥταιστεα , βαπἱἀετα φτας 
εΕπι τεδὰ ἀεάπςεις Ρος 
πεβασία ρατετπα , αΠατεπΏς 
εετιατηίπηπι Ππά1ο τεπετης 
αυεππαάπιοάαπι ππαῖοτες, 

Ὁ ἀεᾶῖτ πιασηῖς Ατμεηίς, νε 
ΌσΠπα(πεητο ἅτ {]ς , πεεε[ε 
εἳ Γπιούέπιαπα Τ{πιοποί 
βΠπατα Ππρπία ρἱεΠετεῖπαα 
ὃς Ργτ]λία Υίπεετε,απεπιαά- 
πποάσπι πῃαβῖοτες ἴρβας, 
Θυεπιαἁπαοάιπα απτεσι γι- 

ὄνδαξ-β. 

ὀφείλει οἲ ἔτι, πεπείαν- 
ερ καθ ὁσόγ γη ἐυθύπομ- 

πες 
αἰῶν τοῖς µεγχάέλαις Φέδωκε 
Χόσιιου Αδωῤαιες 

Αομιὰ οὖν Ἰῶκυάδω) σεέπε-- 
-αι 

χάλλιςοΥ ἄωτου ὃν Τυ- 
οι τε γεν 
Ἔγμωγόκ παλσ«ἔοι ο ἔσικδς»- 

μετάφρᾶδσις, ὦ 

ΟΡογΖεΣ σ4ζεμ ( {-- 
ζητάει βαεεγαηι Ῥετ - 
ΓΗ ΣΤΗ ΕΝΤΙ ΥεέΕΑ ε- 
ἄπεεης «Ημ Ἱπασηρ 
461 ΑΕΡΕΠΡ αἁ ογπά- 

ΕΠΗ) [γεὔεμεετ. 
Πβῥητιαά ή ἄεεεγρετε 
ΡΗ/ΡεΥΓΜΗ [βογεσης 
{ ΡΤΣΡΗ/6πε νιάογεπε 
έβε ΤηπΟποί μι. Ἐ[ 

ἀεπιμς πα βτοσασα επτία.. {έρῃη (0Η ΣΑΠΕΗΤΗΣ 

δν 5 . αρα. - ὀφεῖλει οἳ. Ταιάατ γἱἔχοτεπα Τπποάεπιατ ὰ γίχευες πιαϊοζαπα, παπα ἐρβρσο- 
Ῥοπῖε Ππήταπάαπα «γε οπεπιαάπιοόυτα 1111, Πας 8ε {ρίε 1βἰπαῖα ὃς Ργυνία γπεαςς-- 
αμα; απ οσ]ες Τ{πποδετωκάα: γἱσετίηε,τοίετε οὐχοπατίο. αματεο.οεσίες 4μξεπα τες- 
Ῥοσυπα Γπάϊσας Τ,οοπίσετιπι δὲ Ατετίυσι ΕΠΗ, απὶ Ρωτοπε Γπποάσπομπι. Ιαμδατά 
Ο0 1άπι τοροσεατας γ]ξεοχ]ας Π]]ας:0μα» τῶππςΏ Ροξτα {αεῖς ρετίρῖςυὲ ἀῑςῖε Ητε- 
Ροσεαπάασ,νε Ρατεσπα {εαπαεατ γείμρια. 

πατοίαν χωδ' ἐοῶν. Νο [οἶὴτα ραιεῖς,{εά αἱἴοταπα σαοαιιε ρτοβεπίτοση γίαπᾶ 
ἠπεε]Ηρῖς. Νο. επίπα {οἷης Τάσποποιι5{εά αἶη αποςιε αιή οἑχοπατῖο 4- Τϊππο- 
ἀεαίάας γοζαπευτ,αωίθας Τπηοάσπαί πιαῖοτες γἱάεπσιτ ἀπιεΗΙσεπά1, «ειταπά» 
πῖδις Ηαέςε εἴασιετΗηΕ. 

ἐυβύποµπος αἰὼγ. Ἠας νετΌα ἄς εκροπε. ΕΩΣ. ο ᾗοπῤπος α)λζὸ γεέξ} ἀε- 
ἀμῶσινε αἆ τα εἴατηπα αἩαποά νῖτα Ιπβήεπσαπα ους αἆ Ὀεαευι αμα ύεπα Πηεπα. 
Ἐῑε ἐυθύπομπος ο ἐνδὸς γεᾷ 2. δε πέµπω 2ή/γο.Ψοατ Ώῖς µοµίλας Αεπεπας» απᾶς 
ΏγτΏ.7-µεαλοπέλια.Ῥοιτὸ θΏξε κόσµον {Ηρρ]ς εἷς, Οατετήπα τοταπα {επεεπεῖαπι 
Πε ἀεείατο. ἐο οἳ αλαγκέλον ἂνὶ ὁὶ Πόδια ὶ Ἱεδμωα γιά) ὡς οἳ σωτέρες ἀιπῶν ὀνήκησαρ ἆυ-. - 
τὰ. εἴδρ ὁἳ ἐυδύπομιπες αἰῶν Τιμογός πολλὰ Φεδωκε εἰς χύσχιον µεγάλαις Αδίαικατ ἔλν Ἡ 
σαιπέρὼν σε]χειτα-- : . : 

ἔσι- σι ἔοκος. Π]ηβτας αεδπεπειπα αὉ. ἱπήεατίοπε ρατετηαταπα γῖτεαευπας 
ρεσ. εοἩαίοηεπι, α- -ᾱ, ὥασνε εἰκός δει τὸν ρίγα μὲ μακρά, δή ἐγὼ σῶν - 



ἤ 
[ 
| 

μμ... κ 

νεμΜτεο ΟΕ ἹἩ. : σο7 

ΤτλειάΔον ποξένεβαι, οὕτω ο καὶ τὸν Τημόδημον Τιμογόῳ πειτοὶ Ἔπεδαι ν Χδὶ τοῖς «»” 
2291945. 

. 

παράφραστε. οσα, γ. μετάφρασις. 

Οτἱοπὶς Ἔάας Ρ]εἰαάας δρεια) 1 Τελειάδω» ποηεαπ ὁ Ρίε- 

τρ.- ο. τς ον .- μὺ τηλόδυ Ὠείωγα γεὶ- ἀπ Που Ῥγσεμί Ο710- 
Ξ 1 

. ος 

απο ο νο. σος περ Ἰπεεάεγο. ΟΜ11- 
πεσϊιαπαῖ]ε εβ Ἑ Ιπιοάσπιαπα Ξ ον σε 7 . : 

ἃ ραστααι νίτιπτε ποπ ἆε- Χ μα ἆ Ἑάλάρης οε δε" 6Σ1412 δα{απς ΡοΣε 

Ώεχασαπη,(εἆ εαπι ἀῑ]ίσει- λἱαι επεσε νίγ δε 
τος {εξεαεσσασα. Οπἱωοτίαπα φώτα ραγατα) εοβμῃ. Αρμά Τγοιάμε 
ἀεεοτί εεῖς Ἰωζυ]ας Φα]απ-  Λβινατός, ὦ Τροία μἳρ Ἐκ- ομίάεης Ἠεᾶον Αἱπ- 
Ετζ εΏ εἀπεατης., απαη- κος Ἂ -- ζει απ µμέ τ Σε γέ- 
απααι Ασπεπῖς παξας : ἵτα 28ρ εξ 

Ξ 9 5, . ξ) 2 α 

σι νῖταπι ἔοσεεπα ὃς δε]Π- «Ἀζάρτος ἄκουσενν ὢ 11- 70 ΤΗΜΟΜεΊΊε [ογ117µ- 

εοςᾷ εάπεατε Ροβε ἀῑκατας µόδηµε, σὲ ὃ ἀλκὰ ο Ῥαπετασῦ {αῤογ]οία 

Φαἱατηῖς Οποά αρπἁἆ Ίτο- : ο ο οο 
Ξ 3 Ξ σ παγκρατου τλαρνως αά- ΤοΙοΜεζ. 
απ Ἱπ Αίαςε Ἑεἱαπιοπίο η ας } 

εχρεσιυς εβ Ἠεέτος,βπσα- 
Ίατί εετιαηἶας «ππι ἀρίο σοαστείας.Οπόἁαπείπεοπαπς εβ εοπιρτοαξσαι, οπαπα ]απάϊ- 

ὃας αυάΐασες ο. ξοτεταάἶηεπι,επήας{ρεςἵπαεη εάΙάῑδα ραπετατίο » ἵσαυςο απἰπαοίαπι -ὃς ἵα- 

Ῥοτησα τοἶεσαπτεπι εἩε οιεπάμ. 

ἔα, 

ἐρεια) Ὁοχ.ρτο ὀρειῶ. δίο νοσβητης Ῥ]εἰαάες,αμαβι αεὲς ὃ Θείοα πεκλιωδύαε» 

θκὺά πά ΟΥΊΟηΕΠΙ 116116: γε] αποβίαπι Βία Εεταστυτ Αε]αητῖς, Αεΐας αωτεπα 

ος ἔε,ς,πιοπεῖς ποπιε. Ἱτασιε {πάεπάο ἵπ Ἡοπιοηγπιία Ῥιπάατις ὀρείας αςῖς 

«Ῥ]εϊαάας,αιαβ πιοπείς β]ας.ΝΨεἰ αὐῖα Μαϊα νηα εκ Ρ]εἴαάϊδις ἵπ πιοηῖε ΟΥΙ- 

επερερειῖε Μειευτίαπι.Ψε] α ία Πελείαδας ἀῑκιε,αυα Π1Ώε αδρις) αἲ, ὃς ὄρειαι {απε» 

βαυἱάσαι{α πιοπᾶδας νεσίαητυς.«τατες νε τεῖετε ὀειοί.]εσῖε Φερεια) αποά αἴζα- 

ες οτἰαπευς,ίπεααε ππεβᾳς 1πάϊοες:άε απο Ἠεβοάυς Π0.2.ἐρ ή. 

. λρίάδων Άσλαβρέων ὀπιτελλομλνάων. 

Όσα Ιεδίο παῖαί θετῖάςε. : 

ΤΤελειάδων Μετατλεβ Πτετατηπα, Ῥεο Πελειάδων, Ὑ εἰ ἁνευσεας Πελείαδες , αυία 

εὖπη «ες Οτίοπρες Βαβοτίασι {πή{εφετεεισρία οοἶαπαρας πιµτατᾶ ππετητ. εἰ 

ΤΠλείαφες ὰ Ῥ]είοπε πιαστο.Ὑ εἰ απία πληώον ἀλλάλων κεγτω,οἱάμς Ἠος εκ {ερτετο 

89|Η5 εοπίχα:, απατααι ποπηίπο {ς τεεεβίεε Ατατας. 

Αλκυόνη Μερεση τε, Κελαρώτ’, Ἠλέκσεη. τεν 
Καὶ Στεόπη , 3) Τπύρετη » }ὶ πότνια Μάώα. 

εκ απῖδης {εκ ερητἡπι αρρᾶτετε 1Ρίάεπα ἀῑεῖε. ος. 
αὶ µα).Α ἵνα ςοτωρατατίο Αἱαςῖς. ὃς ΤΙπιοάςπαί.ἴα Ἆος βαπε ρατες αυδάαπιοο 

Φαἱαπαήπή-ατηθο {ρεείππεη εἀιάέτε {οσεῖτιιάἰπῖςα]]ε ἵπ Τσοῖα ευπα Ἠε τοτε εοπ-- 

5τείας: Ες νιέτοσιᾶ ραπεταείο θἀερεῦς. Ῥοττὸ Πϊπεδρρατες Τπαθάςπαᾶ Αρπά 

Φαἱαπαίποτα Τη{1ἱ9.1 ΕΠΕ εἁπεαταπα, απαπαμαπι ΑΕμεπίς οτας ΠΑΡΗ, ΟΡίτες- 

-σποσυς Ιαμάος Η]απι Τη{αΐασα ὰ οσους γ]σὶ5 απο εμεααίε. 
5{{ Ἡ 

ἃ 



«οδ- ΄ ΡΕ Νο κ Ἐε Ἐ 
Αἴαντος ἀκουσεγ. Ἠος ε[ξ,ήδεσο.θίομε δε Ἡοπιετις νίητραε νειδυ(α ἁἴω. Τοὶ 3 

Φλη2ης ἀἴοντες , Ίιος «{ξ » αἰδυμδμοι. Ἐτρο εχρετεις Αἱαςὶς γίτες Ἠεξχοι, εοσποιᾶς 
γίτος ἔοτεες αριά δαἱαπιίπεπι εζαιςατ1,άχουσεν περ]. ασπι. Ῥτο ἠκουση. τλάθυμος 

΄, .- ΄ -» ο . ΄ Ώ)ος-ΡίΟ εΟΠἨΠΠ.τληθνμοςιἃ πλάω, [ει τλδµι,δὲ δυμὸςἀεπχ-ας παλασιάρθος-» ἑαῤο- 
γΗή, «ΤΗΤΗΛΑΥΗΗ Ππο/ε(ΕΙΥΗΠΕ ῥάβ/εής. ς 

σαρῤβρασς. 
Φ. 

Αεΐαταςς απίοπι Αεεῖςαι- 
τᾶςστω υπάξ(αωτ τή πιαῖο-- 
χεςαυδά Ιαπι]πάς αὖ 1π]τίο - 
ἔσττες τῖτος Ἡαδιεταμε, ΥΕ. 
Έχτια εἲ, Παπάαιας πο 
Ρσατεήδο. Ο-αποσίες Τϊ- 
τηθάεπήάα ππαίοτες τοῖς 
εχεε[]εωτ/ταί νι] α σετ- 
εαπαϊπίρΗς Ρτῖοτες 45 ρτᾶ- 
4εαπτίοτες αἷῃς ἑηβε ἔε- 
σαπτατιεὖτη {η Ργεβ/]θ,αας 
Ῥτορς Ρατπα[απι Ῥμοείά!ς. 
εχεείίαπαι. πίοητεται οεὶς- 

«γδορὲ -σ, 

Αλάρνα, Ἀ- σολαίφατού 
5 ΄ 9 ο» 9 3 
«φάρορές. οσσώ σἱ ὄμφ αξ-- 

θλος 

Ἐιμοδημίδώς ὀζολώτα- 
τοι δλλέρνπαι, 
παγα μὸρ ἀψιμεδουτι Ταρ- 

γα- 
σῷ Τέρσερας ἐξ ἀξδλων 
γίκας ἕκομιξαν. 
ἀλλὰ Κοευσίων ὁπὸ Φὰ- 

τῶν» 

μετάφεαρς. 

Αεζαγηά τε {ς» 
οὐάυπα ρήση {ᾳ-- 
Εάη ἔγευμα {πηε. Ο 
ζΗοζ1ες 1 εεγΣΑΝΗΠΗ- 
ὃς. τΗμοεμ]άᾳ 7ΕΕΕΗ- 
{βησαν ρτίι ἱ Αρμά 
ῬΗγΜάβΗΛΙ επί; «δὲ 
7ΕΣΠΗΣΟΥΕΏΣ ». Φ144ΣΗ0Υ 
γ{ᾷογία εκ- εεγΕαΗ{--. 

δω γερογΣαγµηέ: ασ 
οσγησθήε ὁ γή 

Ἑταατυσ,νδΙ απαμσοσσ1ᾶο- ο - 

εἶας εοπ/εαα αεί {πης.ττασα τα ΠΕ λκιής, σπα: {ω Ῥε]οροππεβασο Εηπιο αρίταητας, 

Αχόρναι αἲ.. Αά Ιμάες- πιαίοσάσα ετασῇε » δὲ ἁγίτοσυαν ριαβασάα ἱυδας: 

Ακεματῃας. Αεείζς νίευπι,Οεπορίά!ς ετῖους. πάς αρρᾶτες Τ{πιοάεπαηαι επε ᾱ-- 
πιαϊοσίρς Αεβατπεπ/ετη.δίς αμίεπα Ώσε νετθα τεάἆαςρὸ αἱ Αχάργαι ὅσεν ὑδαῤχεις - 
υπ αὐᾷς ὧς ἔναμδεοι ἀὐυροθυύτα. λε παλείφατος οκ πάλαι δε φατὸσ ᾳ. ἆ. αεῖ- 
ζέρς οζεῤγασν». Ξ 

δοσα, αἳ ἆμφ. Ἠας ρες αἀπαϊταβοπεπι ρτοξετιηεὰς » εἶετα απατα ἀῑκμτες» . 
σλειέκις οἳ «πεζοί σου Τιμοθημίακι ὧν τοῖς ἀέδλως φεοεκείνησω, Μαΐοσες Ἔμπιο-- 
ἀεπα],ἁίςπητας ΤΙπιοάεπηϊἆθ,ὰ Τἐπιοάεταο απορίαπι» αι ἃος ποπαεν ἑαποϊ μαι 
τεμαιύττεσ ααα νι ριαεἰβτί {οπαρειοτεῖ{ηῃε, Νε 4 πιααίς: εείαπι Γπωοςπαἳ 
πηαϊοτεσνάϊοµατας Ταοφεπιλίἆας, αΠαπαµασι ροβο Πε ρτορσϊὲ νοεατῖ 4οἶεπς. 
Ρατεοηγαήςὸ. τα ο 

φελλέρριτα. ος εξ, φεὸ σῶγ ἄλλων λέρργσαι, 1. Φροκέκρηται. ντ αριἀ Ἠοπιε-. 

ωσάν Οἱ δρ Αθμαίον φηλελεγ δύο: γε] ἀῑείτης Ρτο. ὦ σοῖς- «εὸ τούτου λεόνως- 
Γι 

Φάλρέτα. Ἕ : . . 3 ὰ 9 
σερο ᾖᾷ, Ἀεεεπίετ Τιπιοάεπμάρτυτα γι ῥξοτίας, 8ε Ῥγεβίβ-ρετ εἰκομταίοειι- 

εἴοηει. {περι δαν Ῥατηββακπποπς. εξ Ῥποείάϊς., ρτορε απεῖι Ῥγτβία ζε- 
Ἰερταῦαπτης 15 ὑγωέῶν ρεορσες ὄνος ἀῑοίτως -» {άαιε. καταλεασικῶς: Ῥτο: ψηλός. 

ΙΑ αἰκὸ νοςραυξει ὥεετε πιαᾶς ρτορτες Αροίπεπα-δς Μιύαριαμα 1δὶ εἩς - 
ΣεταρσΗσ.. 3 : 

ελλ ΚορηωΣ, (απῤμπόξίο ἀλλὠρτοὃ {μπιεπάα: ὃς Ες ὁπορτο παρα «Π{ππαίΑ-- 
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αὕτεπα εἰτοιπη]οσιήτας, αὐξ 1π Ῥεϊορόππεβαςο Πνπαο εε]εβταβάειν 5 ὃς «πσας 
εἴαηε υατὶς Οοτἱητβή», απ] νερεβῖς Πδετατεπευσ, ρτορτες Ἱπίερυίτυπι Μεῄίσος- 
εαπαη [βμπιο ϱταβαατε, οσβευ]{ παοπῖσα εκεαυῖᾶς ὃς {απεῦτε «ετζατπεῃ ἵπ Με- 
Ἡοεττα Ἡοποτεπι ἱηβήεποτυας Οσα: εὖτα ἵτα ἄπε εχίβήπιο Τ,εοπίσετηπ ἃς Ατς. 
εἶπσι πια]ὲ ἥζμά ἆς Οἶγαιρῆς Ιατε[]εκίβε: ρταἰραὲ αάαπα ἀῑκεεῖε Ροξτο 1η πι», 
Ρετιοτίθης,πεςεβε εβε νε Γπποάςπια5,ραττασα γεβῖ οἷα {ε(πεῃδτεροστατα ἵε- 
ππεσα ν]ξοτία » ἔτε(πεπτετ εείατα Ργεηῖα δε Πωππία γίπας, 

παράφεβος- 

υδί τἶᾶοτες ρτοεἱααιαιί 
ξ οσιητβῖής ἃ τῖχῖς 1τι οἵτο 
«οτοπῖς οτπατί (ππσπεςΏδ. 

«38 Ἰδεππεῖς, οὗ απα {ερτῖςς 
εοτοπατιτεάἸπετυατ. Ῥτα- 
ἕεταπαπι ααδἁ ἐπ ραισῖα, 
νδι πῄποτα εεἰεδταπτατ 
Οἵσπιρία Ίη Τουῖς ᾗοποςξ, 
εοΏες τίεετππς., νι ὃᾳς γὶ- 
ἀτοσῖας ἩἨΏπηετατο Ώεπιο ον 
Ρος. Οατειλὴπι Ἠπης, 
πεπιρεῖουεπι,ὁ εἶθες Ώγτ- 
5ο οἩοτεα]Ιεε]εβταις , πλ. 
εσπι Ἐπιοάεπά ο]ο- 
αἰοίο οὗ. νἱξεοσίαπι σεάϊτα 

97 οοὸ. Εν 

ὦν ἔσλε ΤΠἔλοπες σζυχαῖς» 
ὀκτω σεφαέοις ὄμωχθεν ἠν. 
ἐπ]α σἲ) ὃν Νεμέα. πὰ οἳ ὅ- 

Χοῖν : 
μα 2 5 ο 

ἔῑάοσον αριθ μιῶ» 
εἰ 5 Δ 3 ον ν - τὸ 

Διος αωγε. πο ὢ πολι- 

τα 
κωμαάξατε» Σιμοδύαω 
σα) ἐνκλεῖ γόςῳ. 
ἀννμελε αἲ ἔξάρχετε θῶ- 

τα 2 

.1:0η 
ἓπ Ρατσίατα.» ὃς εἶνοτςλς ἃ πα γοεῖς «ΑΏει απέρίςαπιλαῖ.- 

» 

ετάρρασις. 

59 δοµἱ Ῥε]ορῷ γεω/- 
ῥζμενοέξσ εογοής {ο 1πη- 
σαἱ(ζμεγηη2λπΗ/6ρεεης. 
απέεην αρῃά ΝεπιεαΗ. 
Φσπαή αμέεῇ {η ἸΙομές 
«εΓΣά7/Π., Ῥτας]ατὲ 
Ρεβα τες Πιαίογες- 
Ίππε ΗΙΠΕΤΟ: (με ὅ 
εἶπες εζογεκί βγπηπο 
εεἶεδγασε 1η Τέμοε--- 
201 σὐογ1ο(ογεάη, Ώμο- 
ἆσαε αηῇριεπημαηὲ γοςε. 

ὃν ἐσλᾶ. Ῥετίρηχαβς Ῥεϊοροππεβας! ΤΕ, ΝαπιΡείοροπαξβις ποΡΙΗΠι-- 
σπα τοτίής Ἐπτορς ΡεσΙπ/{μἷα, ο κα Αρία δε Ρε]αΐσια αρρε[εεα,ροβεα Ῥεϊοροα- 
πείαο ὰ Ῥε]ορε ΤεπταΙ ΠΠο,α1 ἀειίέξῖ Οεποπια! Εἶῑσαι, δε {εσηυπα οδειωυῖς: 
{ββππο οπου ππτο (τα εἷα αΏπεσα »ήητες ἆπο πιατία. Ἄσσευσα δε Τοηίυπας 
Ρ]οταπὶ {ο]ιο 6115. οπευἷόβς τεοεβιδιις ἆπος εβῖοῖς πας 5-αἳ οσει 5α- 
σοπίσαπα., δ οεσαία (τββπα {ει (οτἰπεβίάειγας ες π]Ἠασαν οπσιβς 
εἴτεπαρτος. Ἐξ αὐτεπι νετ σπα]ε Ροξταπι ]οαιῇ- ἆε τεοεβ αυὰ ἄπωσα {αοίς΄ 
6ξοτῖητβίαεαπι. 

ὀντὸ εεφαέοιε.Α. εοπίεαµεητε «οτοπα, Ρτασεάσπεετο Ἰητε]ήσς γἱξχοείατα νε 
ἀΣάεπα γαεβτ.ας 6 ἆκβει, πω γίχας ἔλαβον.Ῥοττὸ ἔμωόυ. Αεο].ρεο «οπ1σᾳ. 1.Ρετ{- - 
ΡῖΗΣ.Εμέχθησαι», 
ἐπί αἲ’ ϱ).Ἑερετεπάμπι ἄπὸ χοὺΏνετριιπα ἔμιλβεν, ὃς ποπαε- σεραίως: νε Πε Ἡη-- 

{αίπιοαϊ {επ{ας,ἐρία Ὁ «εραίοις ἔμιχθυ ὦ Νεμία.Ηα ἄχετης επηταεταµ]ε ΡρυδΗεας Τι- 
Σηολεπιίάατυσα ν]έσοσ]ας. 

«ες «οι ο . . τ ο φαν. ς μα. 
τὰ ο οἴκοι-δεσπππεης νἱέτοσία ρτίµατα δὲ ἁρτωεβῖςα,. α- ὁ. τὰ ο οἴκοι ὧν παῖς- 

το νά, ο ο ο. ε ΄ 5 ΄ - απ ο Ἀδόνως µάζογα δη ἢ εειδμεῖδεαὸ, ῶῤῥβασειπαδπα οτε) κών. Ὦ) οτῖευς σεπῖς. εισμῳ ρτο”- 5 
φεισμΏ,Ροττὸ Ατρεπίς «ε]εῦταδατας «ετιᾶπιεη 1π 1ουῖς Ῥοποτεπι, {άαιε Οἶγτα-- 

{{ τα 31.15 



στο οπτ ΕΕ  . κ.ς Ἱ 
ρία νοςαβαπεαἆ ΠΙΑΡΠΟΣΗΤΗ Πῄοσασα ΙπΠεαξίοεπη Ἰπβεισα.. 

} ὢ πολῖσα. Ἐρί]ορις απο εἶμες Αελεηϊεπίος ῥγοµοτατ αἆ Τοῦῖς πιοάὸ πο- 
πηὶπατί, δε αἆ Ἰ Ιπιοάεπι ΝΜεπιεοπίσα ]αμάς». ὃ ρτο ὄνιαιοά ταξειτας γε] αἆ Διὸς 
νε] οἆ ἀγῶνι Ρταεεάεης:{εά αἲ Η]]ιὰ ροβἡς, ααὰπι αἆ ος. κωμάξατε Ώοτ.ρτο ο: 
µάσαπειδτ Τεμοδέμω 1 ο, σεπίε.ΡζΟ «ΟΠΑΤΗ.Τιμοφήμου. 

ο ο ον 
ο ρρῶς 

αμα αρ 
ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΙΑΗ ΑΙΓΙΝΗΤΕ, ΑΕΙςΣΤΟΟΙΣΕΡΑΕ ΑΕΟΙΝΕ- 

σαγχρατιάςῇ. τος ταρραπεταΠα[α. 

Έ Εν ος Ἐ, ο Ὁ Ε τΤΙΙ. 

ΑπόαΥΜΕΝτν Μ. 

. ο εγί[βος[ἱάεη ῥαεγία, ἆ Ραπογα/] πιλέζογία , ἄὐ 

«4εσίηιε ὑπβσηίδης βεγοίῥη» εἰς παΙογ12Ρ Ῥε]εο, Ἱ εἰάηπο-. 

πε, ««4εβιιε : ἆ πιαη/μεΓμά πε Οµ1ῤηε Ρεταξξ εοπείκάΐε, 
.ὰ ον - τς » Ν .. 

α {ε [μή[φεε εαγηα η ήδη» [ο μεης , εάφμε ἴρησε αἶῆε Ργά- 

ἔγεης. : 

: - 4 ΄ ΄ 

σαιρᾶφραισις. εροφή αν» Κώλ.Ιγ. χωτάφρασε. 

Ὀ τομ πιβ- Ὢ, πύτγια μοῖσα ο ϱώτεβ Ο γεπεγ{η:]4 Μαν 

τες ποῖα., εδ]. ΠΡΡρΗςο πε ῥμετέρῳ λίοσοµαεν 2477 ποῄγα Γρρίεν 
τω Αεσίπαπι ἠπίαίαπι, Ὦο ο) πολ ο Ε ας καν 

πεπβατη «οἰοπίαπι, ἔε]ο-. ς πας ογογνεηΊο 1 ΑΕς ΕΑΜ 

ο πας ορια μον ἐέαηι Ώογίεαηη 1 
ΕΓριταμταις σ3υ Αρ δι ΣΣ ” μαᾱ : 

ο το ρο Εαοωοε καθε τον Άι ο Σ1ῤοβίέες » πρ [ασ 

ααἲ τοτήςε{ξεβας, δτα.ο σα. φωτ γὸ μλύοτ’ ἔπ᾽ Απο περί Νεπιραάδ. 4θ1ᾶ 

ἆπταατε επιεα εε]εταμ΄ ππῳ «71 αριά Α/6ΡΙ62Η: 

τας. καπ ροξτᾶ Ἱπποπεδ μελιγαρύων τέκτογες εχρεᾶ απΣπεπες μεί- 
μα Ρβησεπά!5 παεἰ]α{ορῖς , ερ ΄ Ξ ς 

ἳ «Εν ιπη ῥεθς κώμων γεαίαι» σὲ- 110µογΗ1 [αὐγέ Όγπη- 
σπας 1π σε Ξ « : 

ανν Ξ θ ὅπα (διόμλνοι, 207431 ο Σά γοσεΠί 
τοςεΏ ὅζ πριπαοπεῖα τος ο 5, Ωω 5 - 

Ρεταπήσεητες, Ρτορς Βυω)Η δή 9 σεῖρε ἆλλο ῥάλε, Ρε μπεηεεςῬεβάεγας 



οι οφ μόμω, 

Φα ρεςυπίας ὃς Πημπετα, 

νΝ ΕΜ Ε ο κ ο στι 
:Αἴοραπα Αεσῖπα Ῥαττεπι αἀθθλονικίο Ὁ µάλις ἀθιδα) αμγεΏη αἷλα ες ανά: 
εχρεᾶαπτ. δαπὲ γατίοτατα Φιλεῖ.ςεφαζων ἀρεταρ Τε {εά ο γιᾷο-- 
1αβοτᾶ νατῖαπι εβ ρταπαϊᾶ-. βιοόο ὁρκοόν γς Πιακμὸ ΕΠΗΓΗΤΗ ξ - 

: ὤγοπαγιην ὢ' αἶνις Ίασάεπι ρτο πιετοεᾷςε ἓ προς ος κε ό Ἰμδοείς εχορτας. 56 Η[α- βγεπ/αΣΗ1η αΡΣΗΡΊΗΡΗΠΣ ϱοπΗΣοΠρ. 
τις εειταπίπυπι νίξεοτία ὦ ὃ ᾿ ο 
εατπηήπίθας ροτΗΊπισπι σαπάςξ,ξε ροξτςο επεοπήο ἀεεοσαςῖ απτατ:αΏο εετῖς ... εβ ο. 6 
χοπατηπη ρτο υῖστητε πεεερτατατα αρεῖοτ εοτηες : απαπάοα πἱἆεσα ετα απἰἁαῖς απά πιρσηί 
σε] ρτο υ]στατῖς Ρταπηῖο αεοερετῖς:τάΐπεὮ 8 «Ἡαστα ΕἱεβΏτ,ααοά Ῥεπς {εεστῖ5,πιοτοεά επι 
Ἄοπ τα]εσῖς. : 

ΑΔειπκλείδη, Ατίβοε]ιάες Ατήηζορλιαηϊς εμία{ἆαπα ΠΠπηδρραίσ]α Αεριπεββξραµ- 
ετατή νιςτογ.Ώε Αεριπα,δξ Ραπετατῖο Ίαπι απεὲ ἄῑσευτα «8. 

ὦὢ πέτνια.Ἐκοτάωπα αὖ Ἱπιοςαείοπε ΜΗ[α, αμᾶπα Ο]είοπεπα Ύοεᾶτ Ἐροάο. 
4. δε Εῖς πΠθέτεπι γοσας, αποπίαπα ἃ Μιβς πατο» Ροξτας Εαρα]απευς, γηάε Ηε- 
δοδάας. ο ον. 

Ἐκ. αό τοι µουσαῶν» ὀ ἐκηβόλε Απόλλώγος 

το ΑΦ ρες οιοοὶ ἔασγ.- ας 3 5 ὡς 
Αάάῑέ αμετέρα, ΏΟΏ Ξριὼ : αποπίαπα Μία «ΟπΙπηΠ15 ομιπίηπᾳ ροξτασιαα εξ ρα- 

τεῃ5; εὔπιοµε ποπ {οἶύτα Πιο ποπ πο,{εὰ δτ αΠοτησα ροξτατιπα Ἰωώσας, ος 
πα) πολυξέναν.Τ.οζι5 ποταειχ αἁ σπεαιψοςατ Μι{απα,ίεεπα εεπηρη». Αερίπαπι 

1η{υ]ατα 4 Ποίῥιεαµτατε Ιαμάατ, ὃτ Δοείδα γοςατ,αωία Ώοτες. εὔτα Ιπςο]αέσς: ντ 
νιάετε εβ Οἆ. 8. ΟΙ. απεβτ..1η πας νετρᾶ,Δωειεῖ λαῦ. 

ἱορομόμίᾳ.Ἠος εβ,ἐνοχία,{οἶ]ισεε γ1έξοτυπα {οἱξωπὶ «οπι]η]ο, αποά ῥτα{εητῖ- 
δις ομΗςἰς ΡταὈεβαειτ, ὃς ἵπ αιιο εβίη]εία εεἰερτασαπεης, Ψ οἶαπε Φεβο[ία γο- 
εΕπῃ Ἠάης ἱερομίωία Ῥετ σωώτµώση εΏεττῖρτο ἱερωμεωῤωία:αμοπίατη Αρο]ηηί {αετα 
{ππε πιεπ ήτα Θαἱεπάα, αµατεπης 1άεπα εὔαι 9ος ρυξατυς εΠε.Ῥοιτὸ Ῥοξτα Πς 
αρρεί]αε {ρίσι {βεταπῃ ποπ ῇς ἀτετα ἔεβατα, απά 1π Βοβοτεπι Αρο]μηίς ρταςί- - 
Ρυὲ εεἰερταρατής. Α ποπηι ς ετἶατα ἱερομάωία Υοςαξη τοτηςτπεῃβς,ἵη απο Χε- 
τας οεἱερταΡαπτησ:γε] οπιπες 41Η πιεηῇῃς ἀῑες {εβή,απῖ Ὦῆς εταπτ {αετῖ, ὃς απῖ- 
Όὰς ἁπταηείδις Μεπαεεῖ Πάϊ Πεῦαπτ.Οπααιοβτετα Ώη]]α ετῖε σωώτµµσε, {εὰ Πτα 
ΡΗεῖτετ εοπαροβ ειπα ἀῑσες εκ ἱερὸς [160γ,δτ μίώ ππεηῇς. ῬΕή]οείοτις εείατο ττα- 
αἲς πηεπίοπα Δημησριώγο τοτητη ος Αελοπίεπβ πα ἀεεΓετο ποπαϊποττΏ Ἱερομζωίαρ, 
απ δά εοεας εβςι ἀιεβιις ξεβῖς εεἰεῦεαπάϊ» ἀεβίπατιις: δε Οετοτὶ {αεετ,ααα Δημη-- 
γρ Οταςῖς ἁἰείοιεάέαιοις πιεηῇς Δημέσειος ΕΕἶτη ποπαίπατισ. 5ο αἴεπι ἵπτες 
ετετος πιεπ{ες οσάἵπετη οῬείπετετ,πος. «οπ{12Ε. : ς 

ὕδατ 9. Ἐατῖο οὔ αμαπι ἵπμοσατ Μυίαπτ, απῖα πἰπήτηπι εἶας ἱωήρίταεῖο 
ἀεβάετασις ΡοξΏς οπιηίδις Αεσιπεηβοις» αυ {14 εἰπίς. Ατϊβοεάα Ιαιάες- 
εείερτοτε εχορίαπε.Άσπαπι Α{ορίαπιμπτε]ῆσε Παιήυπι ασια ααά Τάαεδας ρτε- 
εετβαῖς, δε Ἀεείπα πααῖεσ ετεάἸτητ: αιὸ {5 ΤΠβεραπσυσα, αἰόίαεις ροξτας Αλ ερὰ- 
Πεπίες εῆε Ιπηµίε Ρετιρῃτοβιςὰ Ροξεας νοζατ μελιγαρύων πώμων ασοιας εοῖσας 
Σαρία, ας Ῥτοϊηόάςποη ς παιρατοπάο» Π0Όἱ Ρες ἄταξεπα εχεσεΙξαεΙος1. ἡροστ- Ελ ος. - 

Σ5ο µέοισ. Ύ ὁς µελέαςις ἶαπη οσσατεῖτ Οἶγπαρ.Οἆ,τΕ. 



ΡΙΝΡΑΣΤΊΤ 
δή ἃ πεβχε. Ἀαοπίς οοπβιιαείο ὰ ἀεβάσείο νέος, Οµ]μΐς αὔεεπι 

ψὶᾶοτητες ««εετα ρταπήα, αμά!ς ρταςοπίωπα εββαρῖτας : ασαϊάστα Ίαις νἱτευτῖ 
ἀεδειως. δι ππεταρλοτ]εὲ ν{πτρ8ε Ρίο ὀπδνμῶ. Ῥουτὸ ἀεδλογωία Ῥϊπάατι- 
ουπι γοεαὈυαπα,ε ὁὶ ἀπὸ Ἡ αξθλων » τωτέςν ἀγώνων ἀποφερομδόν γέκη. νἱάογί ση 
οκ. οεγεαπήπέῥηδ ΤΕΡΟΥΕΑΣΗΥ.Ν Ίτεις Ιοιιάϊ ρεαεοπίο ϱαωάες, απία 

Φίσπµτη πμάς γίγη Μμ[α γεσας ΊποΥ 
σαῇο Μα ἔεαε. 

΄Ἀάεο εατπήπα ζεηίοτίπο ἆβς Ἡοταξίας » πο αἷῖᾶ ταΏςτα , αμεπιδάμαοάυσε, 
αἲι] ο ἀῑσίεαιε ηᾗ, 

ου σὲ «μη. 
Κος εξ 4με ΑΠίµι ἀεΠσίαγήη εσεηο 
σαμάες ο4ΥΊΗΗΦΙΡ. 

γὶάς ἵπεεσταπι Οάαπι 8. ΠΡ. 4. ζασπι, 

παράθεασ:. 

ο. Ρτοϊπὰς ὃ Μα Ἰουῖς, 
αὐϊ εα]ϊ πυδῖδας τεξεσί 
Σες εΏ Βῆα, εοβ]βτά ατσι-. 
σπεπτοτᾶτα τή {ησσετε, 
αυῖδυς Άγταραπα επςοσαϊα- - 
«Πεστα «οπίροΏαπα, απετα 
ἀρία Ρτοῦει ὃς αεαῖρίαϊ. 
Έσο γετὸ Ισπεβίδης 1ς 
Ροξεῖς ὅτ ελητοπίδ ης, Υοςς 
ὃς Ίντα εαπεπάαπι ροῦςα 
«οἰωπαΏαῖσαρο. Τππα εἶα- 
Ῥοτατο ἃ ππς εαταήπο {1- 
πῖτες ἔτπετεας Αεσίηα ἀπία-- 
τα. οαὔας εἰσεαπασεπῖῖς τε- 
σίοπῖς εξ οτπατπεπσῦπα, 
απατα ρηπαϊ Μγιπηάσπες 
ἄῃςοίπεταπτ, απί Ώπης Αε- 
Ίπεῖα; ἀῑευπεης , αυ οτατα 

Ίαπι- οἶσα «εἰεῦτατώπι ρο- 
υφαἱσσιἰσηασία ρτοῦτο ποτ 
ἀκάεεοτααῖς Απζοε]ιᾶςς, 

απδά ἴα Ρταροτεπτί ραᾳ- 
ετατῇ ἵπιρετα {αραξτας [αεευρπεεῖε. {εά ἄεεοτς 
πιεβοῖο,ααυσα οβε]οςὲ γἱξεοσίαπι εἴης ἆεσαπτες, 

ἀπετεπιεατῦσβ. 

απο. κῶλ. ἔγο 

πα; ἀθθονίαν ὅπαιζε 
ῥήπος εἷμᾶς ὅπο. 

ἄρχα ο ἐρανῶ πο- 
λωνερέλω κρέντ θύγά- 

750 : -- 
εχιμον ὑμου. Ἐγὼ δὲ ὁμε- 

γων τν 
ιά 34 ΄ ” 

πό µη δώρρίς λύρα τε κοὐώσο- 

αχαθίευτα οἳ Ἔξει πογον 
ᾳώρας ἄγαλμα, Μυρμι- 
οἶδνες ἵνα Φεότερι 
ὤκησαν, ὧν σπιλαίφατο ἆλρ» 

ρα). 
ει Έλεν ιδεοσν Αεισυκλεῖ- 

σος, 

στα) ἐμέανε Καπ᾽ αἴστιρ, 
ο «ριδενέ µαλαλθεὶς 

αετάφρασε» 

ενω αὐημάσησίαης 
Ῥγαδεεκ πε {ἱρΥΕίή: 
ὤ' εκογώγε ΥΙΗΡΗΠΕ 

ῥγούακεα οσα Σε ρο- 
σεης οσῇ η Εύ1ε ὅ 

εἴιρ βία. σσ ἄμχεηε αἲξ 
Μο [ἐγπποπλύμὲ ' 

ἔγγα εοηεΗ1ο1όο ᾖε- 

Ἠωώπσπε ῥαδεύ ἐ: 
δοτείη εσίσης οἴμα: 

216ΡΕΜΗ 11 πα 7: 

Λη οπες Ρ1/21 ῥαδιζα-. 

2Η1Σ:ΜΟΥΗΤΣ 1471 οΓ118 

εεἰεδγασηη {07η Αγ” 

βοαμέες ηση εοηΣ απεῖ- 

ή εάεεογ 1η». 1Η. 

Ρε7 οἵδεμπε» 2 Ρ7ά26- 

σεησ1 [Ηὁμᾶ η» 
Ετοπατανῖς απορΗβεα πε, {ἆαπε ταο Ρε- 
γωάς ραιτῖα ὃς [αιιάϊς αεεείδο , ὃς ἀεεοτῖς 

α ἁρθοίαν. Ὥσς αἆ ρταεεάεπς ἀοιδα) τεξετιπτυκ. ..ᾱ. ὃς ἐυπεείαν δνοον ὧπὸ ἃ 
.ω ΄ 

Ες ολαγοιά" 
αἆ {5 εταίή 

Ῥνιλ.». 

ε ἀμᾶε Ὥοι. Ῥτο ἐμώς. εώς ος. -ἀῑσίτα 
Οωἵδης νεεδῖς ρεουατεπι ΠΌί Εαεῖς Ἱπμοςαοπεπα » τοτάπααυς 

Γ ρσο ἐμῶς, γεΟΙ. το ὃς 



ΣΙΠΙΝΕΝΕΕΓΟ ο ο τπτ 15 
αλχε ὃ.ἵεετατης Ιπαοςασίο εππι εχΠοτίατίοπε. α. ἆ, χάταρχε ὃ ἀυτὴ ὃ Διόςδύα- 

τερ, Φεκὴ ὑμγον τῷ βασιλεῖ ἑεανῦ πολωυεχέλε τῷ πατέεί σε.Τεα πι ]]α οσῖε αὐτήσροσιε 1 χρέ- 
9ΥΤΟΡΓΟ κρέογτος. Κοσει εαἰ) ΗὐιΗ,ρετῖιρΏτα(ας ὲ ἁῑεῖε 164612. υἷς δι Μπεπιο-- 
ἄγηες ας {μητ Μία: νεαπλος εβ 1η Τπεος.Ηεβοά ας. Ροστὸ ἑρανῷ πολανεφέλα 
(σης Ώος. σεπίερτο ἔρανξ πολωωεφέλου. 

- 

ἐγὼ ὃ.Μαία Ρατίες{πΏεονε ἀτβιππεΏία Ιαυάσπα, ὃσ «ΑΙΠΙΕΏ {πρσεταπε Ροξια, 
ο κα. στ ν» ά τὸ νεζατπιεῃ εητοῖ «απεπάΠ.Ιάεο ἀῑςίτ ροξεα,ἔγωὃ Ἔ γεαρίσκων ὀμείγων φωγαῖς ὶ λύραις 

39 5) ο ια ΄ 2) αν Ξ ΄ 
ποιώσομαι ἄωγ να ματ ᾠδῆς ὶὶ λύρας ἀπάγγελλωσι. Ἐτεπίτα νοςε; Ἱγτόφιε «απεβαι- 
τασ ερ]η]εῖα ὰ «ἶοτο :-ὅς ααοπῖαπα Ριπάατας 1ρί Ιβνόφωγος εταῖ; Ρε αἷῑος {μα 
εατβήπο «απεβας. 

παεεέυτα ὃ. Αά απεπα τεξετατιΓ «ἄγπιεα πυπς οβεπάϊεπετηρε αἆ Αεσίπαπι: 
Ώ παπα γοζατ χώρας ἄγαλρα,ῃος ε{ξ» χαλλώπισια  ἄέσδ δι ο7ΠάΠΙΕΩΣΗ/Η. Ἐῑι επῖτα 
ἄγαλρμα , ποῦ ἐφ ᾧ τας ἀχέλλεται καὶ χαίρει: αωλίς απσεπα 5 ἀε]εξίατητ δε σαιἀες, 
νπάς οσπαπαεπευπα εαρίε. Ῥωεο γηῖσαταπα Ιητετρτετβείοπεπα παια]ὲ Ἆος γοςᾶ- 
(Φυΐαπι ἄγαλμα Ἱπεετρτετατί (μ]αεύγω - ποια επῖπι νΙάεο αιῖς ἵτα {τ ]οςί 
{επίη». Ῥοττὸ Ε}7ΗΠΗΠ γοςα γαιέντα πόνο. ατα εἰ ποη Βπε ἶαβοτε εας-- 
Ίπεῃ εστεσίωπα {επρίτητ»ταπιεη απιαὈι]ῖς εί 1Πε Ιαροτ,δε στατἰο{α5,εηση Ἰαιι- 
οαηποῖτήπι Ἰαμάστο. 

Μορμιδόνες Ἴγα. Ηος εἴξ, ὅπου ἸΜνρμιόόνες αφεότεερι ᾠχμσω.οἰς Αεσίπαπα εἴτεπτα- 
ἀοσιήεατ.Ἑα επίπα εβὶ ἵπ αμα Ρηπαὶ Μγτπιάοπες Παδίτοτηε. Ἀαπι {18 Αεασο 
Πς αρρε]ίαι ἔπετάπε Αερίπετα. Οποπίαπα εὖπα Αεθςυς απσιέιπι οὗ ὀλιγανδρω- 
πίαν Ἠπρετει τεσπῆ,δς Ποπηίπες ὰΊοιε Ρετήπεε,ῖς τοσίππας ξοτωήίσας Ίπ Ποπιῖ- 
αχες πια !τ)νι {αὈυίαευς Ηεβοάι»,Τ,γεορμτου,αµάαε Ρροξτα: γίάε Εαβατμ.1π 
ο. Πίαὰ. δε ΟιΙά.7«Μειαπιουρῃ. Ψετὴπι τα τες {ε αδεε. Απεϊζυίεις Πυρ τερῖο- 
πάς πεοία Παέετα δε απΏέτα ξοτπαῖσατησα Ιηΐζατ Πα Ὀίεαραπε, {που {πδεεσταπεος 
«ιπῖευ]ος ἔτισες {ετεβαττ ὃς τεςοπάεδαης, Ιἀεόσηε ἅπὸ Ὦ µυεμήκων , λδνεμιίόνες 
αρρε[ῖαιί ἀῑεππειτ.ρεά εὖπα εχ Ῥε]οροππείο 1 Αεβίπατα επι απαποι {οεῦς 

᾿ψεπίβες Αεαευς,εος Ποπαίπες ἱεσῖρυς ΡοΗπετµης, ὃς πιαη{πείεσεταΏς, νπὰς τι- 
αποτ Ιπετεβτυϊειν ἡήπασυε εξ Ποπαῖπες εκ {οσπαῖςῖς Εαδζος ΠπμΠς. 

ὧν παλωώφατο.Τ 415 Απζοεμάσς, αιδά ραισίαπα οσπετ. Τητοσίπι ὃς Αερίπεεϊ- 
εὔπα ροραἶ μπι {ααάαε,α ην ἆῑςῑξ παλαϊφατογ,τὲ πάλαι πεφατισμέγου καὶ ὑμωημλνον. ὃε 
ἀῑεῖε τεα) κατ αἶσαν [2οπάώη 715 [0γεῖη: Ἰναπα νῖάετιτ ἵπππετε νε]]ς Ελεο]ε 
εΠε Αεσίπα νε αῦεαι ν]έτοτες {βοτοτήπη εετταπαΐπηπα Ἱποοίας : ουή ουἶάεπι 
επε{επίης, Πταροβτορᾗε αἆ Αερίπαιη.Αε ρητο εοπιπιοά ἠς τεέεττί εἆ θύγα- 
πε, ρτῶσεάεηςτγε Πε Πρπιῆκατίο ΚΕ. τὸ σον χαΞκογ,Ρε ΣΠ ο δη” .Ἐεεπῖπα εἶπα Μ- 
{α εκ οεπεῖο «εἶερτες νιέχοτες, 11 {1ο Ρορα]ο ἆεεμς οΏεταηπε. Ῥοττὸ ἄρρρα) ἵπ- 

τεµΊσε ὃ λαόν, {ει Σ ἄσμον.Ἑτεηίαι δε ἀρρρβ,εβ ΡτορσΙΣ,ροβα/: εὐησγεσασΊο. 
ος Εωήσνε.Α τεπποξῖοπε ἀεάεςοτίς,πεςεΠατ]ὸ εβ Ἱπτε]Ησεπάα Ροβείο ἀεεοτῖς. 

ος ἀἁῑιςιὰὲ εκροπει ραταρΏτα[ς. 
ὦ αριθεᾶ. αι Απἰβοε[ιάα ἁ πιασπύεμάίπε τοβοτῖς, εμέας {ρεεππέα εἀῑάῑς 

1π Ραπετατίο. µαλαλθες ὰ 9ςΠο].εκροπίεης,ἰκονῶς γυμραδεὺς. σ-ᾱ.αζημάὲ εκεγεῖχα- 
435. Μίταπα Αυτεπῃ µαλέσεδε, ας παπα βεαείοπε ν{ωσρασί» αυτα πο Ι]γ] » ας 
Ρτορεὲ (εὐι[ιζαγ:. 5εὰ Ριτθ ροξεσπι αἰτὸ τείρίςεσεπεπαρε τε. τπασπαπα εοθίας 

αττ 



ῬΙιΝΡΑ ΕΙ 

.- 8ε εοπαπποοπεΏ»απα Πε αὓ αἀπετ[ατίο»,αἴαα {μδΐρεη”- 
εοτροσῖ5 ασ ιαίοπεπα 3 

τεδε ΡίΏ 

επε ἱοςας. 

5 παράθρασις. 

Αε απαπαπᾶπι ἃ να[άο 
αἀπετίατίο {ρίαπα Ρεπε {π- 
Ῥΐσεπτε , πποῖεβας ρἷαρας 
Ξεεερεῆῖς , «ας ἵαπεπ πον 
{οηβΏτ,αἆεὸ απίπιππα εχΕ- 
αταυϊς εχίπῖα υιέτοτία ἵω 
ξετεί]1 Νεπιςα Ραττα.Αε{απὸ 
αξτας απαπτηπιῇς, σταπες 
πιᾶοτία ταπαῦαπι Ῥτχίει- 

{όπιο «οερας {1 αἀπετ[ατη» 

Ροβιε.ν εἰ ππεταρμοσα {μπήσας, αὉ ἤ
ραι 

νε ἵππποτ Ροξτα,ρσαπήζα εκετοϊατίοῦ
ς 

νοεδοσια νἰάεεας Ώος Ροείὰς εἴε εοπίἔτα 

ὃν ὥριδενει πογχρατήε λῳ αλα χθεσ δω 

ας νηῖης σοπιτατή»αἀ Ροβτίοπεπι α 

Ρίταβς. ἨαεταΏοπε μαλάβεδς. τὶς 

εἰβίπναπι τοταεάπατα πασε - 
«οπ/{πειᾶτ.Ο παπάοα πἰάσσα - 
βπτεπα ετίασα Ίπ τες ρσᾶ- 
εἰατῖς τεπεπόες εξ πιοάυς, 
Ἠπς Απζοριασις Ε]ο - 
{πΐεετε ἀεὈει, απὸά ποῦ 

ς;. {οἰὰπι εξ ξοτσιοίας , {εἆ δς 
Έρτπις {πα «εοππεσῄεητία 
Ρτα(ατῖτ ».απαπάο {ππιπια Ετεπαἰταςῖς {ρεεῖπιεῃ ἵπ Ρ4ΏΕΣ 

ἄπγίττατε ρτοστεάϊ Ἡςετ,νεπέα ας ξαεῖ]ς εξ ἵΏ πιατή γ]ττα οἱ 

κ 
ἔπῳδ.κωλ. Ἡ» 

΄ ΄ 
΄ ων. 

παγκρατῖε οολζῥ» χαµατωφεων 3. 

σλαγῶ 
3/ « Μ 9 ο. όί τε 

ἄχος ὑγηεον» ὢ βασυπιθ]ῷ ὀνε- 
-ὰ 

εεῴ, 
Δ } 

το ΧΦλλΙΙΧΟ} Φερεῖ. 
λος ον ρε όνος 

εἲ 3 ὢν καλὸς » Ἔρδω τ Εικοτα 

κορρᾷ». : 
αλορέαις εῤῥρόταις ἔποβα- 

στ. ΄ 5 «5 ΄ 

σπεῶς Αεισοφάζεις» ὁχ. οἱ ἔτι ὦ6)- 

σου 
ν 

950 - ο 4 
αβαίτορ ἆλα 1οιώ») 

ὕσρ Ἡρακλέος οεῷᾧ έυμα- 

ρέε. 

δε νπάῖοπε εκρεήίεΏτε απο ραᾶϊο {Παρείατε 

ᾳ ροβαμαια επιο]Ηῖτα {απε,ἁαάιδμα ΠΠε: 

ἔοι[οτεπι ΕΕ γιδχοσίαπι,Α τε ποταπα 

ἁῑῑο. ὧν παλοαίφατον ἀλρεὰν Αειυκλεσἕε 

ἐμίανε ἐλεγλέεοσην τεα) κατ᾽ αἶσω».Ετ ἃ τοπιοίο-- 

Πεδεῖις εβ ττοπ{ευπάσπα » νε ἀεε]αται Ρ8{8- 

Βπορ[ισἶτετ (αππεπάνπα ρτο [1σ1. ὃτ εἶατης 

βετάφρασεςς 

Ρπεγασῇ Ἠπρεση]α- 

ῥογ1ο/αγΗ σΗσετι ρα- 
ς4ΥΗΛ. γεεώσηης. {αμ 
ὄτε αρµά Νεμέα Ρ6- 

Ἠιπάος οαπιρος ΡΑὔεη- 

Σο» ρΗ]εὔτα ν]ᾶογια 

αἴεγ2. Οπὺά ᾗ [οΥ719(9 

εκ ζεμςνϐ” Γπεῖεης εοἩ- 

Γζηζάπεα [οκ Τεπεῖ- 

ἔατες (Ἴρτεπια» εση/έη- 

ας ΑβορΙαμΗ βίμη: 
0η Ἴας γ/σεγης ΠΩΣ 

άγε εμας νεα 

Ἠεγωι]ὸς εγαήσετε/ 616. 

αεὶο εἄῑάϊε. Ίου εαῖτα υἱτετίας- 

ππηπας Ηειεπ Ες παΓΙσατο. 

΄ «ἒ 2 . .ς” . ο Ε αν .Ν 

παγκρατίν.( πα τες «πα Παρεσίοσίρας. ὃς σόλω εκροπῖσης ὀρμηιῬτορσ]ε ἕαταεα 

όλος εἰτ, ο αβῷ,εορΙανεχρεάιΣ1ο.- 
χαµατωσέων 9.Οοπ/{οἶαείο ὃς τεξεϊσοτίητα 1οροσίς νιάοτῖα. α. ἆ. εἰ 3 σληγας - 5 24. 

Ἀπιπύγοις Έλαβε» πούπωγ Ἰάμα ὑγιειγὸν πέω γίκίω ἀπίωεγκε.Ἐτεπίτα αἀθὸ ἁπ]εῖς εἲ ὃς 

ἀπουπάα νὶέχοτία»ντ αἲ εασα αἀορτῖ ἴπητ, γυῖπετα ποὮ {εητίαηε. σλαγώ Ὀοτ. 

ΤΟ εοπωπα.σλγὠΥ.Νεπαςβτα βαδυπεδον νοςβτ,οιῖα βαβὸ πεδίου Ργο[μπάσηη ρὲα- 

2451211 Ώαρεῖρᾶε ΡΣ. οἶπάς ε{ῖ {ετακ.τὸ κάλλένικον Ροξε.ρτο «ΟπΙΠ1. καλή 2ίκΑ. 

εδ ὧν χαλος. Τ.αυ5 Ατήζος]ιάς ὁ ἔοτπῃα, ευ «οΏμεπίεητεπα γιἑτοτίαπα οὗ - 

ἡριήε, ΑΠοτᾶ ἄμοσιε ξοσπιατη ὃτ Γοταεμάϊπεπαι Πτου] «ὄπιεπάσαᾶτ πι. Οἶἵνπιρ. 

σε Οά.8.ερ.5.Ῥοτσὸ 5ποπιες ερτεβίεπαι 4Ώεττ,συα ἆοεοτ πιοάνΏι εείασω «Πε τε- 

φεηάόππη {π τερας μοπεβί.Ιἀεόσιε Ατηζοε]ίάεσα εἶπι Ες ξοτπποίας, ξοτπηότω-, 

συς γἱόοσῖα τοβοπεβασίεαοπ ἀεδετε πιαῖοτα αβεσχατε, Ρτα{ετάπα εἶπα πΙ1Σ - 

πιαίης αεας αβεαιἱααάπα αιοά 1απ
α αβεαυυτη» εἩ- - 



Νεμεος οὗ ΤΙ 10 
μόρφα Ὦ οἵ.ρτο µορθὴ:δζ αλορέαι Ῥτο ἰώορέαις. ἐπέβα Ῥτο ἐπέβη. Δεισόφαδεις Ρίο Αει- 

᾽ἀρφαέος. Ελίης Ατίβορβαπϊς,ρετίρωταβαςὲ, Αεἰβος[ϊάες ἁῑεϊσατιάβάτα, Ώοτ.ρτο 

ἀἰθάτίω.Ὑιὰε Επαί]επα «οπιρατατίοπεπη τα ἄπε 2. Οἶγπαρ. δὲ Ίερε αποά ἀε «ο- 

{ωπιπής Ηετου]ς αηποϊαιΗπαυς. 
ἐχ οἱ ἔπ:δίς ἱεσο αμα ἀεεῖ «οἷο {ψ1ασα.δε σὸ ὁ αποά αάλο επι εμσαί- 

ἀῑο .. τε]αείημαι «8 αἆ σῶς Αειροφραίς., δὲ ἃς εοπτµίεας ὀέπ ο «νμας 

εδρῶν» ὃζς. 

: στρ 

παραφεασις. 

Ότας ΄Ἡστος Ι]ε Ίπτες 
Ώεος τείῖατας , Ροίαῖς τε 
αραἀ Ροβετος εἴεπτ εεἰε- 
Έτες τείτες Σρίασα γῖαπι ντ 
πιαυ]σατεττίτεπῖις ἠππεπᾶτο 
5ιοη Ροειήβε. Τά απτεπι ἔε- 
εἲτ ροβα παπι {πσεητες Ὁς- 
πας ἵω πιατι ἀοποπίσινε ϱε- 
εο αρυά Ίἶαπι : δε [αορις 
σποτά,ποῦ Επιγβλςοί {πα 
Ρἱετοίᾳ; ]αῦοτες {πε ἱρίεσ», 
Φασποτᾶ Βαχης δεπιατῖς Ἰη- 
τεβισαυῖε,(αάσας Ρετεβεῖ- 
πατῖοπε πιοτια δας-οἵεεῃ- 
ὧπε, απὸ τίαπε {η οἴρετες- 
ΣατΏΏ Ῥεοστεά:, οἆ πας 
σηεῖας τητὸ ππεατε,υπάε τι - 
τὸ τεπιεἜτε ἁατετατ. πιά 
αοῖς απίτης πη:εητ ἃ ΡεοΡο- 
Πτο {εορο αποεατίς,ὄσπηπς 
Ἠετευ]ις Τ Βεσααί σηίτασα- 
ἕα τεσεπίες Σ Νοσπε απ ᾶπα Αεσίπετ 

προφὴ β. κὠλ.η. 

ἔρως Θεὲς αἲ ἔδηνε, 
γαυτιλίας ομίτοις 
μαβτυρας κα. οδκ- 

µασε Ὁ 9Ἴρας ὦν πελάγεῖ 

ὠβρόρως. ἴδα τ ερεύγα- : 

σὲ τεαγέων ῥιαὶ  ὅπα ποπι- 

μον 
χατέβακνε γόσου τέλος» 

ο 9 θεά Φαοσε. δυμὲ, 

πένα «ωθὸς ολλοδαποὶ 

ἄχραν ἐμὸν σλόο πορθμεῖ- 

«βΗ5 
Αἰακῷ σὲ φαμὶ ρει τε μοἳ- 

σαν 
φέρευ. ἔπεται ὃ λόῳ α-- 

χας ἄωπος » ἔσλος αθεν. 

µετάφραστγ. 

σµο Ῥεης φετος βα- 
211 παήσασίοηῦ Ρε 
Σ{βΗΜά Σεβες «ἰπείγτος: 
ἀπ απ2εη δεῖ» 1 
Ρε]ασο Ίπσεπέες ( Ρε 
{ε {σηγάσηε εδ ᾖασπο- 
11η βμσΗςγύ1 γεάμῶο- 

Φμηρ ἀε[εεπάα7 αἱ γοί- 
χ1 πεμηνό' ΣεΥγά1Η 11- 
ἄπραμιΣ. βηηπε 1ά οί 
ΡεγεσγΗμΗΊη ΑοΠ/ΟΊΣΟ- - 
γηήπᾳ 1έβΊΗ ασ α{10- 
Φε ΡΥΦΖΕΥΠΕΡΩΣ 4εμῶ 
χε ἐῥεοσ(ό' ςεπεγ Ἠη- 
[απ [εγγε.ΣεΦΗΗΕΥ α- 
273 ΑΕΊ0ΠΕΙ ου Π]- 
Ε1σἱ2γοὔος ᾳμάαγο. 

αι νἰτεπα Ἰαυάας,εατα 98 Αεαςῖα!ς ροεῖὰς Ιαπόατεσοπ- 

πορίθΑσς λπίάπι τή) 44 Αεαευτα, εἰέέσαε σεπῃ5 εοππεστε. 11] νεα πε ερπι Ἱπβητη εἲε, 
τ ο αισ, 5 ον 

ἑδπιαπε Σά4ἱΙΟΩΣ εοΏπεπΊεης,αμαπ
ὸ 

Ρτοίερ 1. 

ὅρως Θεὸς αξ. Ἀαίοπεπα 

εὔεις «κλυπαὸ µαρτυρες Σοότης 

επτα εἶἵπια ροίμήε ἔεττατ. 

Ἠε]]ας., ἵπαυίς, επι αά Αρομπεπι βεσεβήτετ »Ίπεε 

Ῥοπος ξοττέίασε τος, απαἠς Εαῑς Ἠετου]ες , ἱαιάῖδης 

εεάάτε -εας Εετου]ες «οἶππιπας Εεσετῖε,πΙπαίσυπα νε 

φαυπλίας.Ο οἰωπιπατᾶ αἴεετᾶ ἵω Τή0γαια]τετᾶ οὰ αἷςε- 

ς«]οί. ἀοεεῖ «ας Ἠετευ]ες Ἠετος Ώεις αρρειετατ. 

ττοβαμίε αποπιοᾶο εοἶεπ- 

ας εἴεε Ηετεπ]ες ροβα παπα ἵπτες Ώεο5 τε]ατις εἴει. Κείροπάϊε Ώευς: πηπς 

ααίάεπι νε Πετος,ροίΐετα ἄεντ ευ». 

ἑφρέχως,Ώος.ρτο ὑδρόλου.Ἠος ε 

συ οά {η Πήο {πτετέεεϊειάε απο ἁῑέα 

ἀδία οἳ ἐρέωνασε. Ὁποάεσία Ίαθοσες 118 

σποέεα- εκαπεϊαιάΏνε αυος ππας τεςεπίες ΕΙ’ 

ἀνειεποῃ Ώος «ἴτας. 

α, ὁβρέροντας, μεγςοίς- 

σι Οάα {Ππρεσίοσε, 
επτε Έτ 

Ἐ εἰρίαίεθέεπα αἆ «εεε 

Ραΐσια απΏστ,2ς. 
; 

βίιεο » τεµαπος {πορτε 

ἀατῖς.Ιάεόσυς δε]ο]. (αἱΗωναοῖά 

ππιε Ἡ 



ᾖαο. τς τοις φθωκς.... --, 

ο ΠµΓϱϐϱΨϱ͵Ὠἳ'-ᾱ- 

ΡΙΝΟΑ ΕΤ 
ΣΧ αρε βαρυσκίπων ὁπιτακτὰ ὃὲ ἑξάκι Φοιὰ, 
. Εκσι αὖ τ ἀρρεσίης πολλά, πολλὰ χαμών. 

Ώου. ὃς πες].ααρπι. ἐφέωωασε ῬτοΟ ἠρέάωησε. 

οσό 

΄ Ὅς  οΏτιὸ ο οἹςΗΠΏΕΙΗΙ Σ δυ Χ να ος ερ ] , 
πενάγεωγ.Ὦ τοβξαῖς πόνος αΙςΙΠΕΗΣ αἲ ὀχυχεοι Χ) παρ ᾳποτάμ! οφρυες νε] περα τετοαμλρη- 
τα κο λααετο σας αι ν ρ) σερὸ ὀλρέλουσ γοάσα. λος ἵη 1θχίεῖς.Εῑτ ὰ τέγγεδε, τὸ βρέχεᾶς. 

ὅτε πέμπω.ΟὈ{ετα Ἡγρειραίοη, δε {ς Ίοεα ςοηέέτας, καὶ -α) φράδαοσε, ὅπα 

σπέβαινε πόμκστ (ιού γόσου τέλος. 1. Οὁ εοΤγ11 Γπά1εσμ1 νῦ1{εεμπάμς -αεργο[ρεγ ἀρίεεη--- 
ὅ]ε τείχη βηδ. Οατίὰς Ώρες Ώαῦες {η ρᾳταρΏταβήα ααἶθις Ιδέας 4εσιος Αε- 
πηῖ]ή Ῥοτεί {επεςπεῖατα. τέλος γόσου,ρειρΏτα[ῖς ρτο }όρος.γὲ αριά ἩἨοπαετ. τέλος: 

Φονάτου Ῥτο βοῤατος : Υὲ δε τέλος γάμαυ» Ῥτο γάμεε.ὅπα Ὦοτ.ΡτΟ ὅπ.Ροστὸ πέµποµας». 

Ρ7Οεγ» {2εωπάκο:Ώς ποµπῖροις πνοαί  /εεμπάος ᾖαχ: αρρεῖίας Εωπίρίά. 

ρεάδμοσα. ἹΝερ].απστη.δς σεπήπ.σ.ρτο ξρεάδασε, ὁ φεκδόζω , τὸ ἀνλόω {ά1ρο. 

γηάε Φεμο]. εκροίιῖε φεαφητέὼ καὶ Φήλίω Επείμσε. Ἐϊτ ἃ φράζω-οἀάϊτα ἵπ πιε-- 

όῑο Παρα ὃς : ὃς Ρτορτὶὲ βσπίΏσατε νίάεεηςς νεγδῷ πάτο. 9εὰ απίεαυα πα 

ν]εετίας Ρεοστεάϊίατι, αἁάατι τέλος γόςνυ γοςατί » μία Ίοεμ5 4πεπι Ἠετει]ες- 

οεῖς εοἰυπαπῖς πααπΙἑςβὸ Πιάςαυῖε πιοιτο]δης , ετας παιΙσαειοβῖς τετβοῖ- Ρ 5 
πης,αἆ απεπι εωξὸ παιήσατε,, δε γπάς εατὸ τοάΊτε ἁαθατιτ. Ὀ]οῖε πὀμπιμον: (μία - 

α Σ 
τεμ Ρη(εῖς 15 εεππροτίθς ἐξωκεαίζεν ρεσἰευ]οβίηπαυπι εἲῖε ετεάεβατητ.Ροιτὸ κα” 

πέβαινε ἀῑεῖεας Ρτορζεζτηατε αμοά εἴξ αἶτηπι, δε απδά αά εκ αἶτο γεπῖε, {5 ἁς- 

{οεπάετε αά στις γιάεεις.Μετοηγπήςὸ εεϊδιίεας τῷ τέχερσποά πιατιπή αθαῖς 

Ρτορτϊὲ εοπιεηίε,αιτα ἆππι ες αἶεο πιατῖ αά Πτεας ἀεμο]υμπευσ ρα Ἱπέοσίοτα 4ε-- 

ἔετυπεας ας ἀς]ασιπτης. 
δυμὲ ἥνα Φεῤε. Αροβτορᾶς αἆ απίπητο,απα {επιεβρίαπι ἃ ἀἱρτεβιοπο το-. 

«ποσαε, ὃς οεεπά]ε {ε παρέργως εαπεήτη Ἡετει]ις ἱαῦοταπι κερενς Σπιασήαυε - 

αἆ τεπι Εαεπταπα,αροβετος Αεαςὶ Ἰαμάεε,ποι αεπος,{εά πάΐσεπᾶς Ἠετοας {1- 

ηηεπάο ρεαδἰςαπάο». Γηεςτῖπα πηαπες ἵῃ πιεταρλοσα παμάβαπΕ αι» απά {ρεπι-- 
1πετο αἷία αἆ Ῥτοπιοπέοσία, αμὰτη αἆ ρτοροβτα ξεταπευσ»ὲς αἲὸ ἀεβεξχαπε,εὗπα- 
τεξβὰ παυϊραπάἁσπαι «Πες, παραµέβιος Ρροξε{ππαῖε Ῥτο παρέρχεδεα. ΡΥάΣΕΥΜΕΡΕΥΕ, - 
Φ20ΕΕΓΥ6. 

Αἴακῶ σε, Εἶος ε{ξ,κελένω σε ὕμνον Αἰακῷ φέρει»ὰ, πῷ ολόει ἄν. Υ ε]λλέγε μᾶλλοῦ 

ορ οὗ Αἰακὸ κὁὃὶ οἳ ᾖόου. 
ο ἔπεαι ὃ λόγφ. Ἠος εξ, φίχαιόν Ών τὸν ἀγιδοι) ἐπομε. Ηῖε ἐσλὸς Ραείεις {γ{ο- 

3 Χ . κο . -- 

1επ ρτο ἐσλὼς»αιοὰ {απαίευς Ὁ οτίεἑ ρτο «ὅτω ἐσλοι:δε Πε πιεττῖ ςαμία ]εσεπαῦ. 
Έβαυτεπα {επτεατία ο υα ἆοεεῖ Ιρμάαρπάος εΏε νῖτος Ώοπος Ἔ εάπιανε οταξιοΏ15 

εἴε νιτεµτεπα Ρεααρπασα.Ες πς Ῥοξεα νειδα οῬίευτα «οπΏ τες, ἄωτος ὃ δίκης τὸ 
Ξ , εἰ. 5) ῷ τ ος 

πᾶνς ἐσλὰς ΈπάΜειν λογῳ ὄπεται Ἡ) ΑΧΟλΩΌΟΥ φαμέπω(αςομήπηπα {επ{άπι,δς «ΘΠΠΕΣΙΟ: 
Ἄεπῃ {εΏτεπείᾶ Ῥεῖς εκ Ραταρἠτοί. 

΄ τ 9 ν , 

“ππραθρασε. : τις. Κωλν ἐ’. μετάφρασς. 

Β ες» ἓ ε ΄ ς 

ςεά Τλεβαπϊ μας ς- «ἐθ ἀλλοτείω ἔρωτες Νες ἀεβάενία δοηᾳ 

αοῖς]λπάεςμ 1 Εεεῖπητά α)δοὶ φέρε Ἀρέωσογες, [μη αμαπίά ος αἴπε- 



ΝΕΜΕΟΚΕ. ΟΡ. 
ἄεεας Ατητοεϊιόας γὶτί κε- 
Εἰπερᾶς. Ίδεφτε επίπαι απίί- 
συαπι ἃ ρετεσεῖπῖς, {εά ἃ 
{ΐα σεητῖς Βοπηπάρας εξ 
ἔαπάαπάυς. Ιἀεόασε ἃ ρτο- 
Ρτο Πας σεπετς επεοπι} - 
βεσυσηεττα ἀερτοπαε. Ιπάε 
πὰ οτπαπά παπι Η]Π, δταἆ ἁπ]- 
εε αΠαυπιά εαπεπάππι 4ς- 
εοποπιοάαπα πωβῖετῖαπα ας- 
εἶρετε Ρος. οπωσπεπιοτᾶ 
Φε]εί τεσῖς υίπτατες ἑαία 
451 (εἔχνα ρτα τας, απατᾶ 
οὗ Ιαπάεσι οἶἵιπι σαιιάτο εἴξ 
Ῥετέαίας,, σα π]πταπη {ο- 

ὤχοδου. μµάτευε. 
΄ πε ή 3 

σοπφορον 3 κοσιοΥ ἔλαβες, 

γλυκό π αρυέρᾶν. πολοαιο- 

ον αξ τν αβεταῖς 2ηαδε ΤΊμλεις 

αγαξ, 
με 9 3 - 

καραλλον αἴχμµαν ΤάξωΥ. 
ο ν π ων 

τος  Ἰωλκον εἰλέ 
ο» 

μόνος αὖευ ορατά 

καὶ πογταν Θέτη κατέμαρ- 

ον 
ἔγκουνή. Δαομέσοτα ο «υρυ- 

Όενὴς Τελαμῶγ» Ἰόλα σω- 

1τε -- 17 
. Αν 

πὸς ορ ἄεγγε. Ἑ 
4ο]πο 1ημε[έίσα. ετοίη- 
πιο οΥμΑΠέηΕ/ήὴ 
[απρββι παπά αὐσηιά 
ἆμ]εε επεπάμη. ΑΠΣΙ-- 
ο αμ1εῖη 1 γΕμΕΙ- 
ὃμς σᾳμίμ εῇ Ρείεμς 
ΖεΧ ο εκΠπ]α ῥαβαηι 
{μασ [ΔΕΣ ΠΗΙ Το] 
ορ εκρηςσηαΙ; [ης 
πε εχεγῖζη » (ὂν πηρτί- 
πα Τβεσίη ογγ{ρΗΡ 
ϱΗ22άῤογε. 1 αοημεοΊ-- κ τσε 

τὰς, πε εχετοῖτα Τοἶσαπι Εά ήν ἐαῦρσεν. : 
ΤΠεβαϊῖα ορρῖάωτη εερίε, ΣΕ02 «ΗΕ ῥγαΡΟΣΕΠΣ ΤείαΊιση }7οβγσὸΣ 1οἷα αάῤαης 
αυίαυε πιατίματι Ῥεαπι {ή β4/10. : 
Ἔπεεία , οἶπι {ο ἵω πη]]ε : ͵ : 
ξοσπιας Ῥτοτεϊ Ἱπίχας πιπσατες, πιοττα"ς Ἡοπαίπίς πυρ ας ἐασίεως,σΏαστο Ίαδοτο Ρτεβεα- 
ἆλπι,ἵηῃ γχοσεπα ἁαχίτ.Οοοπιπιεπαοσα ετιᾶ Τ εἶαπποπετα ροτξιπσνστα,ᾳ8{ επι Ἠετεπ]ε, [οἶαο: 
εἴσε οπτίσα αὔαης, Πἴηπι επετετ η 4ο τοσα τεσπασαϊ-Ταοπιεάοπ. 

ἐδ' ἆλλοσείω, Ἠος εβ, δὲ χολή Ότν ὀπιδυμία τὸ, αὐδεὶ Φεσώπ]ε ἔσωιγον ἓξ ἆλ- 
λοσείων Ἐγκωμίων» ὃὶ μὸ Ἰφίων. Οῇδας γετοῖς Ἰπημίωποπτ εΠε επ]ᾳπᾶπι α{οΗεεπ- 
ας Ἰααάες εκ ρετερτϊπί/εὰ ες ἱπαϊρεπίς.Ιἀεόαπε εἶπα 491 Πε Ιαιάσπάις Λε- 
βποπβς ΑγήζοςΠάς» ποπ Ηετεπίεπα Γπεβαπασι{εὰ ρταβαπτεπα α[ἴσπεπα Αε- 
Εππείατα ε[ε ρτα ἁιαπάυπα, ε.α 

ποτίφοξον Τ)οΓ-ρτο «ΟΠΗΠΗ. Φείσροεογ. ος εἴξ » ἆρμόδον, ὀπιτήφείο, απ γος 
οεευτσῖε Ἰδεαι.7.κόσιον 1Πιε]ῆσε τὸ ἠσοκεί(όνον ῴθ5: τὸ χοσµεΥ. Ἠο νετβῖς ἆοσες 
{αιῖς απηρίαπα ἠαπάυπα {εσετετα 1π Αεσίπεξῖς εΏεονι αΏηωπάε ρετῖείς Ιαιάϊδας πο” 
Πε ορας, ας πε Ἠειευ]ς αμἰάστα Ἱράας Πἱξοτία. - 

παλαιῶσι δ ὦ.Ἠος εἴε, ὁ Τ]μλειὸ Φιὼ ταὸ ἀρεταξ Ἐποωγούμῆος πάλαι γέγηδε. Ὀτί- 
Ὀρητη εχεπωρ]ηπα πιαρη! γσ,Ρείεμπι Ρεοροπῖτ» αἱ ΕΗε ες ΑτηζοςΠάα: πιᾶ--- 
ἀοτίρᾳς, ὃς εκἰπήής {αζηῖς εἶατάίειες αιάοις ἆμο ποτατα ἄἱρηα τεεεπ{ατ. Νεπιρε 
αμδά Τοἶεαπι εερῖε,δς {πςίεηεεπι Τμεεία, παρΏά{απε πλοτεδ]{ς λοπαίπῖς αµετ-- 
{θπέεπα,δξ νε επαἀστεξ,ῖῃ νατίας Πσητας Ἱπίτας Ῥτουε] {ε{ε ἵπππππταπτεπι» οπισέ 
Ίαθοτε {Ἡρεσαξο 1η Ύκοτεπι αεεερίε. 

2έαδε Ώοτ.ρσο οοπασα. έγηδε. ὑῶράλλογ Ώου εἴεοξέολον ο ἐξαίρετο. σρβάλλου- 
σ6. Ἐε ουτόμα ὀδῥαλλες Ῥοξε. Ἰάσπα ας «Ἀρίαλλος. Ἱ. δρ τὰ ἄλλα ὤ). αἰχμμο), πτε]- 
Ώριε το ἔγλοςνίει } τνλιάδω μελίωω:ὰς ασια ἃς Ηοπιετης Π]αά. 

Έγλος ὃὶ ἐχ Ἐλετ' ὦργ ἀμύμονος Αἰακίδαο» 
Βειδυσμέγα,πβαξὸν, τὸ ᾖ ἡ εώατ᾽ ἄλλος Αλαιῤν. 
Πάλλειγ,αλλά µη ὅἷος ὀπίειτο σ]λαι Αέλλεν» 
Πμλιάδα μελίέω» 3 πατοὶ φίλῳ σσε Χείρων 
Τ]μλίου ὁμ κορυφβερφόγον ἔμμδνεω- ἠρώεοσ. τι Ἡ 

ντο το Τετ ή 



18 ΡΙΝ.ὈὉ ΑΒ ἵΤ 

Αρρατεεαυτεαι Ῥήπάβιμαι αὉ Ἡοπιετο ἁΠεπήτε. Νάπα Ἡοπιετις ἃ Οήσοπε 
{οάχαπα, ὃς Ῥε]εο ἁρτᾶτα Βαβαπα (χα ά]ε. ΛΌ {ρίο Ρε]εο {εξξασι αἲε Ρ]ωάβτις Ηαπς 
ὰ Ρα[]αάς ἀεεοτεῖεαϊᾶπα ὃς ροΗταπι,ὰ Ψπἱςαπο εωάριάαταπα ΕΠ ε ἔεταπε. 

ὃς καὶ τολκὸ. Το]εας Τπεβα[ία ορρίἀάιπη,αμοά Ῥε]ευς εερίε,ποπ ταπιεπ {ο- 
Ίμσ,Ώες ἄπε οσετεῖτι.Ναπι Ια{οπετα ὃς Τγηάατίάας «οπιτηίἩτοπες Παδυῖε , αἩ- 

εποτε Ρ]ετεςγάε.Τεπι γετὸ Τοἶεάπαι εερῖε,( παπα Αζαΐ[ζο Ρε]ία Πιο Ρε [απ 11 

τυδε,Ουπα {ο Ρε]εο εεἰριήε Τοἱςί ἅλωσν, Ώος {εντ Ῥε]εο Ῥτορίες Αερίπε» 

ταπι Αποεμόσεσι οτατιᾶςσετα. ς | 
καὶ ποντίαν. Ἐηετί5 πιατίπο Ώεα Ρε]εῖ παρείας Βισίεη»,νΏ Υαεῖας ἔοσπαας {είε 

πιμταβαι»ίΏ ἔεζᾶς» ἵσηεπα, ασ υαπα :{45ιεη ἃ Ρε]εο ταπάεπα «αρτα ε[.ίάαιε ἐγ- 
κονντὸρζώπο ΡΗ/Πεγε,ιος Εξ, ἐπεπόνως, ο ᾖάδύγε. Οἶτατατ ὰ 9εδο], φορβοείες 18 

Ἔτοϊ]ο, ας πιειαπποτρΒοί Τηεεῖάος µας «άπεῃς. : 
Έγημλν ὡς ἔγημλο ἀφδύγγου πόμου, 

Τῇ πωπαµόρφῳ Θέτιδὶ συµσλακεν ποτέ. 
Έε ἵα ΑεΠα[ῆς ἐραῆς. : 

Τίς γιό κά κῶλθος ὧν, Ἐπεσώτει. λέου» 
Δεώκων τε, πὺς, ὕδωρ. ; 

Λαομέδυτα δ-. δεομπάωπα εκεπηρ]απα ργαεἷατί νι Αεριπεπής. Π]ε εᾶ Τε- 

ΊαπποηὮ Ῥε]εί {{ατεςααί επι Ηετου]ε Πππι,τεσπαητε 19ί Γαοπιεάοπῖε, εωες” 

εἴε. Νάπα ρες Ταοπιεάοπεστι βσαϊβεαε Πή εχεϊἀἰππι, δε ρετ Τοίαυπα Τρ ΕΙ εὔς - 
παπα, Ηετς 115 παἡσίατα, 15 επίπα εἴης αυτίσα Πε, παρασάτας 1)ΟΥ.ΡΤΟ ζΟΙΏΠ1» 

τςροντήε : : 3 

. ΄ 
5 Ξ 

σαράφεκσε. ο Ἔπφο. κῶλ. Ἡ. µιπάφεασ. 

: 
ατα πὰ δν ΄ 

ε 2 

1 ο λποός απάσση Ἠρτοα- χα ποτε χαλκοτόέων Αμαζόνων Ἐξ φομ ἀτι αἆ [ἔγε 

επι ααπστιπς Αποάζοηας α.- ο κσες. : 7 114 ο7εῦΣ 

τεο του 1πβτη {οίτας οὉ ας α. : ΆμΗ7 ΕΧΕΤΕΙΣΗ : 

«Ἠ]ρροΐγτες Ῥατευπι πε]. Έτετο ο. ἐδε μή ποτὲφόβος αἲ- αγενς ΒαδεηΣΗΗΠ ΠΔ 

ταπῖεσα {εαπατης εβ. Οτο εἐρδέμας ΞοΆ 1η {εζσήες εξ εἲ: 
τ : « ο . 

ᾱᾳ ο. ες -οπιπίπσο -Έπαυσεγ ἀλκω) ορεινών. πέήμε εἴ γπήπα Σῇ. 

οεαα Με]απῖρρα τεσίῖης νεα άανν. κος σ εος 3 

{οτοτε,εἶατιης Ὃ οράώς συγὝνει δὲ τε θυδοξίᾳ µακβα- 120 ΥΙΤΟΥΗΠ3 πώ 

απε ρασαααῖς, τὰ νε εἶσπος θε. ΕΝΑΣ Τρ 154 -- 

απῖ γίτος οοΏβεσηῖε, εησι 55 ὃ Φοίωτ Έχει ὑεοίωὸς απίπη. δ1ε εκ 11514 

απ πιασπίευάίπε ποια.  αὖλ νόρμες Πω ζήσμε 

Ρπαατίτ.Ττα απ τεσα Ἰπε]αταῖτ ὦλλοτ ὤλλα αμέογ,εποτ  ἄνεν. πασρηηο ροπά» δὲ 

οὗ ἔππατατα σῖττατετα ασ ο. « ον ον ος 

πωάσησπι ἵπ τεδώς σεσεπά!5 - ον ο 36. 45 41ἱ ἐχ δν ος 

Ῥοπάης ουήπες,{εΏρέσαπς πποισςσςς θλσκως Ρήΐνα αετερὶΣ ε ὅπα 

{ {ρεαπίπα ρίαδεης, ο ἀρεταῦ ἄτελει γόρ Ἠυετα». ῥᾳύες οδ(εητης γή» ἄ- 

σἰοηήίαπι Ρτοςατας:εὔσι εὔ- {1ῤς ανα {ρ1/2Η5 2 ΠΗΜΦΗΣΡΗ Ρείε εκαδὲ [αὔΗ: ὀπερή(, 
υ.. 3 3. στ τν Ἡν τμ τς : 

τὰ απά Ὑππτατες επαϊπία- . (14 µιῤηίγας νίεµέες που βήειθησε ΊπεηΣε 4εση[αρ. 

ο ο ος νι ας : πάμε 
Ῥαβοτ,οὈίζασας πσπεας: βᾳπϊά επι ἵ9 αἆ πἶ ΒΗ] σεττῖ ἃ πατάτα Ρεσρεπίας, 2ῦὖὰς αῑσά αβεέτας, 

πες ἵη νπίας τεῖ βαάϊο εοπβαπτετ Ρεσππαπετ, {εἆ -{εχεεητας ὕπτατες ἄεσαῖτας , αἀςὸ ντ εὖπε 

ᾳ ρας: ς ; : μη] ρετεεαὸ 
έπος ρἱασῖδας ἱρτεπεσςιαά βασαἷα Ετ πήποσ, αἱ ρεσέεζτς τοπςΣί δε εαί]εαε. 



| ΝΕΜΕΟ: ο. 11, 9 
κά σοτε.Τ εἰαπιοη Ηετομ]επιίη εκρεάείοπε αἀπετβις Απιάζοπας εβ εοππῖ- 

εαεαθευσὰ αμ απη «οπίτο ἨΠρροῖγεεν Ρτορεες Ῥαΐεειπι 15,15 ταπα ρτε]ατὲ {ε 
εείπεντ ε Ηἱο οσκτεηῖ Ώαᾳ Ιαιάςς αριἁ 5ε]ο]. 

- τα Τελαμιὼν ἀχόεητος ἀὐτῆς 
Ἠμετέρας ἔτάξρισι φόως «ηρότισος Έδηκες 
Κτείνας α)ϱ Εελέτειραν ἀμμωμητον Μελαγίασπίω, 
Αυτοκαισηνήτέω ἀξυσοζώγοιο αλάοσης. : 

μετ ἀλκο).Ἠος εί, σεὺς ἀλκέμοις 3) πελεμικὰς Αμαζόνας. Ῥταροβείο μῷ) Ο4.1. 
Ογπιρ.εχροβτα είξμα μᾷ) ταλύποτµον ὃτο.Ῥουτὸ φόβος ἀῑείεις αὖδ ερδάμας»]ος εξ, 
αἶδεαι δαμάζων: αῖα γίτες ααϊπαῖε απ μπι {Ε γε] {Ώ Εοτβππα ρεέχοτα Ἱπππιας. 
Ἰδοιταπάςο «οπ{/ἀταόχίο γετΏί παύω «ΙΙΠα Ρεπαίπο βεευ/αῖπο» εφέ µῳ ἔπευσεν ἀλχαν 
φρενῶγ. Ἀδατη φρενών τεβίευσ ὰ γοςςε ἀλχα). ΑΠὰς παύω Ἰπηρβίτας εὔσα αεει{ατιο Ρεί- 
{οπαᾳ.δε σεηίτίπο τεῖ»δε νῖεε γετ/α.νίάε ἵπ Τεχὶεῖς. Τητετίπα οβίεταα Γεϊαπιο- 
επι ἃ οτεϊτμάϊπα Ἰαμάατί : αι ἵπ Απιάποπυπι «οπβ]έχ Ιπττερῖάμς {ε-, 
τε. θυπέ αυτεπι οιῖ ἀῑςαπε Ῥε]εμπῃ αποαυε ὃς Αεβοπαμζᾶς ἹπτετξαΙ Πε λυῖς 
εχρεθιτίοπ1. 

συγγοὲ ὃ. Ὁοπίετε Ὀ ΜεΙρΗπαπα εωπα αεωταΣνε οβεπάαί Τεϊαπιοπεπι οὗ 
Ἰπβτοπι απἶπηὶ πιαρηΙεμάἰπεπι απττερίάμπι ππαπ/Πε,εὖπι παζµς εβεε αἆ Ἠετοί- 
σας νίτεητες.Β επι γ]άε ἁ]αςιάὲ {η ραταρΏσας εκρ[ίςατοπι.ΑΠὰ5 απτεπι πᾶευτᾶπα 
εὐπι ατες «οπιραταΠής ἵπ Οἰγπιρίρ. 

«ιδέκτ᾽ ἔλει.[Ώῖεστα γος εβ δδακτὰ: {εὰ οὗ {εαπεηίετα νοςαίετα παει «αι]- 
«τα εἰς α- δε 8εεεηευς 1ῃ Ρταεεάεητετω {γἱ]αραπι ας πιοτε τειταβῖτης. 5µ-- 
Ῥαμάιεπόυπα ρο[ῖ δόακτὼνεὶ αράγματα,γεὶ µαδήματα. - : ος 

αἱεφίωὸς δε ὠεφεος. Ἠος ε{ἲ.σιοτενὸς , ὧν ἐπιφανὺς οὐ /ζηγής, Ἐῑτ ἃ «ἱέφοςος 

εξὶ σκότος». 3 τς 

ἄλλοτ᾽ ἄλλα. Ὑἱάε ος ἱοαμεπάϊ σεπας τη ΟΠΗ]. Ἐταίτηϊ, {π ος Ῥτουετβίο, 
ἰαἷωιά ρης, αἷμιά {εἠ εηςΟμοὰ ἵπ ία εΏ;οαπυπα {ππαπιαπα οἱουῖας {ποοπβαῃ- 
εἶσπα ἀεποταπαας, Ὑἱάε ]οςμπη. µυειαῥ ἀρεταῦ Ὦ)ος. ρτο Ε«ΟΠΩΠΗ. μυειῶν ἀκετων. 
Ύπτεατες αυτεπα ταπεῖηι γεύεω. Άοῦ επίπα ρετξεξεὸ ες εα]]ετ. . 5εά αιοά 
αἴπηῖ Ρει 1οεμπι» Ρε ο αῖς αλζμίά αε {060 ΠΡ. - 

σαράρεασς. εροφὴ γικώλ.ΩΥ επάφρμσς. 

Ῥτατετεα “εοπΏπιεταῦτα ἔανσος Άλλες σα ὃς μέ - Ἑανας µε ᾱ- 

Άαπο εαρΏΗτιο ἄεεοτησα ὅς ον Φιλύρα: ον οόμοις εδη]ες εΠήπογάης 1 
ξοτπιοίαα αεΊεπα, απὶ ο αρ ς ϱ/ δις 
εὐπιαά ης Ρπες 1η Ῥμήγτε στ 5 ρε 8 Ξὲ πο οθες Ρας 
εάϊδας αρπἀ Ολΐτοπεπι «ελα ἔργα χερι δαμι”. χήσενς » 1 ήσαύαέ 24-- 

Ρτασερτοτξ Παβίτατετ, ετο- γά.. ση οβεγα 21ης εγε- 
Ῥτὸ {πι πιασποτᾶ ορεσῦ πιο- βροχυσίφα ον ο κηπος σαάλ- ἐνὸ : ὄγεμο Γεγγ 1ά- 
Ἡπαλπε παπί σης Ἱαβτοσατς ἵωι νίύγαβς Ρ47 γεΠ-- 
δὲ ν1ΌταηΏς Ιαεπίαπι ὃτειί - Ρτα[Ιαμάο /ροήύης : { 
επ[ριάεξεττεα πιππῖταπα,δε { ΄ 3 αι πας ο 2στε[εόης - ΠΦεδαές 

λων» 
3/. 35 4 ΄ 

ἴσον ανέµοις } μάχά λεουσε- 



«2ο "τα ΡΙ ΝΑ ΕΤ 

εεςίεοπες Ρᾳσωασἆο Ε6Η- ροτέροίς ἔῶθσοσεν φόνου» ελήοή αργόζηε Ἡήέογ- 
«βεῖερας » ὃς 3ρτος οεεῖᾶε- χῴώσωεοι; τὶ ἔγαιρε. σώμα- / 2 ρε, σώμα Ῥειεδαξ. (ογροτς ΑΗΓΕΙΗ 
θατ Οποσυπιήησεαεῖα ζος- τν Ξ : ἶ 

Ροσα Ῥαυ]ιπι ἃ Ιετιαίξ γα] - τα Ὁ παρ Ἐερίδαν σά δΣΗΥΜΗΠΗ ΟεησΖή- 
τ .. 9 . , 5 ὁ 

ποτε Ρα [ρίταπτία, ταση ἴεπι- Κάγταυρρν αΏμαμουπαο κομα- Τζ ρα/ρ1ΓΑΣἰάΡογ{4- 

Ροσΐς {εχιαπο ἆππταχαι α- εν ος βκοηπὸ ο. -- 

Ξ τν ποατο 
εατῖςαππππιασεΏς, Ώηπις-- ἐξίσις πὸ αεῶτον. τρ ο ανα οκδας 

τν τὶς Ίαπι γα]άϊς 2ἆ ΟἨήτο- 
πιεπι Φαΐασπο ραῖτε παϊασα : Ρογεοῦβηρε(ζεὺ πο εώνι 

- - α΄ ο 
« 

: 

Εετεδατ. Έππι επἰᾶ ἀείπεερς Χ6ΥΟ 3 εράμβες Άργα-- ο ας αδρε-με: 

Ῥες τεϊαιαπα ετατεπα, εὖαι (5 Τε Χ; ὃρασε Αδοζης ογα, έ 

Ῥϊαπατηπα Μάπεταα απάαχ αἀπήταβαπτης, 

έωδοε οἳ Αχλε. Τεσάαπα εχεπιρ]απχρτοροπής Ασ]η[]εαι Ῥε]εί Επι, ειε- 

1ής γίσευτεπα ἃ Ῥαίππα Ριεηῖτία εἰακή{ε οίζεπαϊς, Οοπαπιεπάατας απέετη ὁ εοἶοτς 

Βαιο» ετας επῖπι (οτᾷεοοσυσι {ζοσπιοββππιας: ὰ ργαεερτοσε ΟἨήχοπε, αμα αι 

ἁῑσίτας 1α Ρα ΐγταναααε (ήτοηίς εταε τηαϊετ,ἆοπιο «ο(ΠπΙοσαες : ὰ Βμρεπαϊς 

Εαξά5αυια Εοτειειάϊηϊς εταπε,ο μπι ςοπες» αΡεος., α]ιά(απε {ετας γεματετιτ: ἃ 

τοβοτε,αυμπι {οἶμς {ας εα {ας Ώμπνειῖς αἆ (ήτοπεπι {εττεε.Ο πα οπαπΊα αἩ- 

πο ἄεατῖς {οχεο {βεῖεραξ. 

Φιλύρας. Ώε ΡΗΐγτα ὃτ Οἠήτοης,εἰάίαας απίτο ἀῑέταπι ἵη Ῥψεή].Ώλοῖσυς 

ΑεΠί[]ες, ἀδύεευ.Ἠος εὶ παίζεη, τα οπε ατατῖς, Ναπά ρπεή, Πα μῖά αξιμηῖν πάμε 

ταπεπι πο ομξεπι {εσ]ὸ εἶ ἆαπε ορεταπᾳ,Α Ηοαι. εὖπι ξετῖε εοπτεπάετε., ελί- 

αὐς γεπατπος εβ ἱμάετε. - 

βεαλυσίδερον. Ὦογ.ρτο βεσχσίφηρον. Ἐβ απζεπι νοςαρυίυπα ροξεῖεεπα βεορς- 

οδηρεωΆος εΏ,ό βεοχαὺ οἴδεεργ, {ειι βεοχέαν σιΦερ) ἀκωκίω Ἐχων» 45 ὄγεπε {ε- 

Φα ἴδια ὄχεπεῖα εβίάεηι Γ2γγεβηα βαδεΣ. Ῥοττὸ Ότειε ἔετταπα ἀῑείτης ταΏῖοπς 

οδίοασῖ Ηρπί Παβαινεί ταείοΏε αταεῖς ριεγῖ](ς,Ότειιε Ἰαεα]ααα» Ρυετόαπε εοΠ- 

υεπίεπς,εΏ ΙπτεΗίσεπάυσα. Οατετήπα γε {αρτὰ ἀῑκαε Τοἱευσα ὰ {οΐο Ῥε]εο ἄπε 

εκετεῖτα «αρεαπα,εἶπα ἕαππεῃ Τα[οα δε Τγπάατίάα επι Ππμεείπετίας δε Εοττὲ Ώες 

Ππρτα Πάεπα Ἱοσπίαυτα ἂε Ααἰή[]ε αριἁ Αερίπετας Ἑρυίεεις. - 

ἴσον. αὐέμοις.]ος τεϊὈιήεις Ἰαου]ο οὗ νε]οςίεατετα » ὃχ ἵπαρεταπι απο ἔετεας. 

κεωίδω.Ῥετιρωταίας (Πἰτοπσίς, δα ηίης 6ρηζαµΥΗ». λα πὰ τεῖς Αροῄοπίο» 

19.Οήτοα θΗῖς Ξαευτηῖ ὃς Ῥηήΐγτα β Πας. 
ὅλον τ’ ἔπεισα. Απιρηβεαείο αὖ αἀπηϊταεῖοπο Μίποτια» δὲ Ὀἱ9Ώ8::δζ ὰ ρτο- 

ποδλοσῖς αταῖς Εμδῆς, αµαξεπις ἕα ρζοζεάεπῖς απόξηπα ο τοῦης» αμξτα ἔος-- 

ἁἹτμάο. 

. ο - » » ον 

παράφεκσ. αρπερ. κωλ.. βετόρεκοε. . 

ς » .. ΄ 9/ - - 

απδά τερᾶάο 6πε εαηῖδας, ΧΤεΙγογτ ἐλαφοις ἄγευ κυ- 211//ΕΙΕΏΖΕΙΗ Εογ μα» 
ἓὶ ἔ Ξ 9 το ο ον .ᾷ 2, 
Ειβαστεή ὃς ομδὸ ἔεες ἆσ- γῶνδολίων -Ὁ) ἐεκΡώΥ" πε οπἱηΡοήο]οσάό γε 

Ξ - ες -ᾱ ν΄ 1 ας 3 ας 

16 εαρί {οἶεπε,ζετΏος απς- πτοσ γὸ χρώτεσκεγ. {ερεῦ τ΄ ρείη επίε 
ασε» 



νΝΕΜΕΟΣ ο Ρ. 
Κήσίας οεεῖάετες, εὔπι σε- 
1οεῖτατε Ρρεάσται (4β1εΙεῶτὲ 
«εος {πρετατετ. Ώας απτεπι 
σἵα ἄῑςο ποια εοπιπϊπ]- 
ἄκοτ/εά ντ οι ἀῑεεράτις, 
αεεερῖ ΡΙΟΡΟΠοΟ. Ροτὸ 
ΟΕΐτου τὶς εοπ{α]ε μπας, 
ἔω ἆοπιο Ιαρίάςα,Ρεἶἰῖο Πῖ- 

᾽ πίστα απττο, 1{οΏξ εἆα- - 
σαυῖε : Ίτετι Αείοπ]αρίασα, 
απεαι ἁῑ[είρα]οσατα οπιβίᾶ 

᾿αιεάἁιάϊς παεάἰείπα εἩάτας- 
; Ρίο ρετϊάβιπιπτα, δε ἆο- 
"ςπῖτ αποπιοἆο ταοίμτες 
΄ εοπιτοΒξάο πιοτοῖάα ταξ- 
ὃτα Ἡς αἁπιοπεπάα 6ηττε- 
σηεάϊα. Οπίπειίαπα εἰξεεῖς 
πεΝετεῖ βΠαπι Τπετῖη ρπ]- 

«πεΏτο εατρο ἀοεοταπι ὃς ἔος- 
σηοΏαπι Ῥεΐεας ἵη Ὕχοτεπι ἨἩαδπεητ. Ἐκ ᾳπο «ο 

Ἀετοξπι εἀπςααϊτεὔπιασο πατυτα Ριαεΐοιυα ς 

"Ἐποπαε. 

: ες φ.5 7. 
Ατεῦουτ ἐλαφοῖ. 

«Ῥοιετειμπεαιε εαΠες ἵῃ ΟΕΓΠος 1 

ερβτπεβας,αίδιῖς ἱπαρῆςατεπτυς. 

{905 απαάτατονα αἱ ποῃ α[[εβῖς ρισΠά 5» 

"Ἐκα [πας {απ ΟΒήμαά. εἰ, πχ Η/µΗμν 6’ εἶσχα μΧ 

Ἐς αριἀ Ηοπαςσήπα Ἠᾶς εΏ, νε άϊσαεις σόδας ὠρθε,ποδάρης Πϊαά. α. 

λεγόμλμον Ὢ αὗτο. ΟΩµοπίαπα αυ 

Ἡπρεταπε, ἒε τρ Άπαοῖ ἵπεσε 

πεκου[αείοπίς εαπ{α,ο1ςΙξ. 

λελρλνου Ὁ αὔτο σεέτερον 
” ., κ» ασε 

Έπος Έχω. βαρυµητα Χειρω» 
«φράθε λιδῳ Ιάσου Ἐνδον τέ- 

αν ἔπειτ ὧν Ασκληόγ. 
ἃ φαρμάκων δίόκξον 
"Ἑαλακοχειρα γοµόγ. 
γύμφευσε αἲ αὖδις ἀγλασκαβρ- 

σον 
Ἰνηρέως Ἀόγασθα ο 2ῤγέν σέ οἱ 

φέε- 
- 58 ο ον Ἡ 2 

τᾶτου οτιταλλε, ο) αρμε- 

γοισ παπα Φυμίὸν αὐξων. 

ντ ο «ών. 
βρεγαῦαε νε]οείεατε, 
"Ἠαύρο Φέι μπε [εν 
ΓπόπέΏΙ φἱ οι ἄνεε- 
ῥ117.ΟΡΗοη αἶξ οη- 
“44 υῖτ εάκεαιµέ Ια/0- 
πεης Ίπετα ᾖαρίάεμης 

᾿εεβκης» ὀ ροῄεα Δε; 
τομίαρίαε τε) Ίπεάς- 
εὔ/ΙΗΣΟΓΗ71 ἀθεμιέ αβ- 

ο ΡαΕ1οπείς Πημήσα- 
“1 ο ᾖἩς ποί- 
{1/11434. Ώε[βοπάιε ἆε- 
μάς ΡΗΙέώγο. ε7ρο᾽ 

κεγεῖ ᾖήλαπο,/ήπά με οἩ6 ῥγαἑαμεβίσώτη εἰ εσηή» 

αηάπιη τεθις Ρε οηµη14 εθΗΜΕΗΙΕΠΣΗόμ5 ΡΥΟΊΠΟΜΕΠΗΣ. 

ἀϊθία γιάεσευτ:1άεο Ίααι θηεὲ 

πῖασιο Παϊασι Αε [επι τα απ ππιασα 

οπυεπίεαᾶθης ρταεερεῖς {η Ὑάχτατε ρτθ- 

Οομήπιοπάαξις πως ΑαίΙες ὰ εε]είξατε. ΝΝαπα οἶπα εξ 

πιπήεεεραξ, πεαπε Ππβά{οία τετῖο δε ἵερια Ἡς 

ας {επεεητία Ῥτομετδία ης εῆε οτε, ὃς ἵπ 

{εὰ ρτορζίο πιαττς τεπᾳ 6οσυπεῖντ σείετε 

1! ὤμη.ἶπτες επτετας ]αυᾶςς ΑοΕΙ]- 

ἀῑκίε ἆς Α είς ΡΙπάστας οπιπεπα ΠάετΏ 
ἀϊδχαπι ΕΕ 1ά1ρ(ασῃ 

αθυώᾳε.Νοπήπαίηας ΑεοΠειδρτο «οπαΠ. βαδυμώτηενὰ βασὺς,ὃτ ρὔτς.α-ᾱ. 
υ - εν / 7 Ξ ο εσας 

Ἰπωγ: η) ϱγοβΙΠά µη δαῦε εοη/ πμ  ΡΥΗΕΗΣΗΙΠΙΗ5» 
ἐκογ τμ βαδειαν αντ τουτέςι βουλίω 

0η σΙβΗΗΡ. σεάφε περ]. αµσπι.ΡζΟ ἔτραφε. 

Ἐνοντέγει ρτο ἔνδον τέλρεω:νε 
εσρίαπα ἐν {ππήίς ρτο ρταρο 

Ἴψοσατ ἆοτασαι (ΒΙτοπίς,απῖα ετατ απίτυσα ΊπΡε] 
ον »» 

Αογ.».ἔσραφογ:γοςῖς αὐτίια,ὸ σεέρω. 

επι.7.ἔνν ἆλσειρεο γδὸν ἆλσοις.Ἑτεπίπι Ροξτα αἆ» 

βεοπε ὦραμα ἁατίατη τερῖε,Ῥ ὀττὸ λέθνον σέλρε 
ο πιοηῖξ, 

Κείρων σράφε,Οδίτος Οήσοπεπι Ιαυᾶατ ἃ νατής ἀπαιρι», Ταίοπε, Δείου]αρῖὸ». 

ΑεΏά]ε,αιιος οπαπὲς ἀοσίμε ππεζιοἰπα πχ άη ρε πα]5 γετὸ εἶις ρ 

οἷς Αε[οαἰαρίαπι,αμεπῃ ἀοσιμῖε µαλακόλρα γομὸν φαρμάκων. Οι 

ττσίσεα Ἱπηπήε, Ύµς πιο]: εοηιτεάαείοπε 

Έργων ἢ φέρων χῖρα 5 ὶ δίεση βάῦες αΗΣ ας ώΙΑΠΗΣΟ » 

οτί ππουπα εβε- 

Ίδης νεσδῖς (4- 
ε ος ν) 

ΕιΜοπι µαλακόρερ εξ ὃ µαλακίω 

δε γομὸς ε διαέρωσις 

ἀβγΙῤεσίο,δε αββΙωσ1ο: δις ὁὶ οἳ νέμευ Ὁ Φδανέµευ ἐμπιείαν μαι Ἰόμενάλ» Ίο 

αβρηεσμάε Ῥεγίγία. Ὀταροβτῖο ον ασε Βὶς ε[εολι ἔπετ' ὀμγίάετας ἀεβάετατε α.ἴ- 

οπ]άνείμεί αὐοά ρισεείηε. λιδηῳ πέγα. Ἀτεϊεαίας ΡΕΣΡΟΠΕ. ὄρτο {αρηπίὰ. -ᾱ. 

Όε Αείοιἱαρ.γιάε 3.Ργτῃ.δς ἂε 1β{οπε 4.Ργτα.δε Ότρβς] Άτροη. 
του 



22 ΡΙΝ Ὁ ΑΕΙ 
νύεφευσε. Ἡ ετβΙΠ1 γυµφένευ» Πῖς 2Αμοτολέῖν εκροπΊτυς ὃ 5εΠο], ὃς Πσπίᾶςας 

αὐέεμλω ρσίαν αἴτειι εοηΠαγε.- αὖσις ος Ίοςο ποῦ βρπίβσατ ος {εὰ αν 
παώτα. οι επίπα ὃς δωτέεεν. Ῥε]εο πηρσίας Τμεεῖάϊς οποϊ Πας 0 Ἠποα α 
µος Ξεοῖς εἶτι {απαρταεεάεπεῖα {εεήτετ γε] ρίατες ΊαίΏ εΠΙμεταῖα. ορ -Ἔ 
γατεα,Ρετρῃσα[μοὸ Τβεσίη Ππτε][ερε : σιαπεγοςαξ ἀγλασχαςπον,Ἅος εξ, ποη ΡΗ/- 

ογµσεπες {εά ϱΙεὔ γη αατραήν ομως {γπεσἀοεβιςὲ Ρα (οῤγαη, Εε τος 
π]βί αττίᾶεε Αεπήμ] Ῥοτε {επεοπεα , αιά αιεπιαἀπιοάυπι Τηεςῖς .. εέπιζα 
ποζατατ αὓ Ἠοπιετο: ς ἆ ἀγλκαόχῶρπον ὦ Ῥιπάατο ΠΠ {επί νοεβτί Ρωταε ᾱ- 

Ῥλαόχαρπος ρα ώγήγηςΗ τεξεὲ ἁϊσατατ Έετεςαια 3  καιπῶ Ώεα Βπσίτητ ἃ ες 
τἰς, θεά Τῆεις ἀγλαόχάρπος , ἀῑσατιις καρπον ἀγλαῶν ἔχουσα 61Η νο 
ῥεης. ναπα ρτατετ παπι αἰδή «αρπὸς εχροπηίτας }γπᾶ ων .4σες. (πρεη» εεῖαπα 
Εοπ]ᾶτας Ρππ]απα Ραΐσια Ραἴεεπι»ααᾶ Πεσα εξ. ὃς ππΙηΠα εατπῖς ῃαδεε, Ες 

χατπὸς ὰ Ῥτατες.πιεάϊο χέκαρπα ΥετὈῖ χάρφω ο σερο ας Ρο]μεεαι 19.2. 
Μάρα μαι Ειγπιο[. ὃτ Επίατῃ. 

2όνου πε. Ἱητε]]]σε Αελϊεπι:δε απεε παίτα Πιδαιά! κὶ Εεδάξ απξεπα 1Ροξτα 
ποιος Ἠος ραᾶλο.! ΜΙεσὰ παῶτα- ὃ Πηλεί τω σὸ Ἀηρέως βνγασεα ο αμοςόλησεκ) 3 ὁκ, 

αούτου γόμον γῤυηΓΑῥον παλθα ἄειςουν ἔπεεφε » τοῖς κ παίτα «φερσύχοισι πέω- -ἄσε ὧν. 

2ὰ πωῤωαν., 
“.. 

ος ό . 

ΡΕΡΕΗΣΙΕ. ἔπῳδ. κώλωπ. Εετάφρασι.. 

ντ απσπι σαι απϊπᾳή ο , ο ο 
οὀφρα οα, 4 8 ορ 

σωαοπιταάο ἀοθτίωα ρτο- Ἡ λαοσαις ἄγεμων ριπαισ γ{ ΑΥ1Π γΕΏΕ6 

τηοτα οἨσε., παπΙσαοΏστα. σεµφδης 2114 μπριζ/δη» ἀεάμ- 

Ξάπετί[ας Ττοἱστη, Ώαρε- ὧσο ερίων » Φρείατυπον ἆλαλα ἅμο αά Τγοαι βα[ὲ-- 

Σοε, νδί Τγοίοτατα ᾿Ῥεματο- 
παπι αοΏ σπα δερῃΏτγσαπι,δς - 
Ἐτοϊαποσαηι σσ ες Ῥα- 

Έα. Ώτερεπάο εχείταταπα 
{αβαπετεῖ: σιαοϊρήήσπεςδ-- 
ξετεῖςεπτη ἀετηῖθρῖδης, απ 
ξαποίοταση Γπίίασρησπαηε 
Ἔδοεις ἴπ απΊπιο βσετετ βα.. 
ὤππι οσείἀεπάϊ. ἀρζοτατα 
ἄπεῖς Μεπιαοπῖς, νιτὶ {ος- 

εὔβπαα Πε]επῖ Ρασταε]ῖςῖτα 
ψε Τη ραισίασα, ἀοππάπιαπε 

3.09 Σάλος, 

Λυκίων 

σε Φορσμλύου ὦ Φρυγῶν 

Ααρόμνων τε.) «λλες ὅσι-- 

ρίέαις 

Αἰδιόπεο θα ὃν φρ 
σαᾶ- 

ξαιδ,ὅσως σᾳίσυ μὴ κοί ὃ 
τς 25 5 σοίση ϱἨ ποῤραφος ο” 

ππσο 

σελη οἴχα δν αβενιος 

ζαμδυὴς Ἐλένοιο Ἠέμνων ρό- 
22). 

ΓΡ ΜΗ ΙΣΗΠ 1}. 

εἰσγαι. {8 πεΤες » ὂ” 
ΕΟΥΙΦ151 5 ΡΑγάαπό- 

}άήμᾳπε » ὔ εοη/[εγς 

ιάίῤηΣ ο ΑέΕβΙ0-. 
βίῤης ῥαβα [άτο 1ν- 

ο απ]εησ]όμ», ἴ ρεᾶογε 
Ἔσεχες. » νε πε 
4οππαχοΥ ΤΕΣΥΟΤ/Η 
4ρηµο γεμίγες «ΜεΙη- 
0 4ΠΏπο[ες »Η εἷεμά 

Ρ427Μεῄ». 

ὄφρα. Οωάάπασα «Αεμ]επι (Πίτου ἀἁρεμετῖε ας . οροάις ἀεείατας: πἰπαΐταταα 
ο μία Ρδε[ο Ἔτοίαπο {ἔτεπηιις επες,δς αἁπετίατῖος {πρετατετ. Ίπ- 

εεῖπι οὗϊεετ ἁ είσοδο Εαειτα πα ΡτοίεςΠοπειι αἆ Ττοίατα», ὃς Ίαροτες αιΗ {ε- 

μα: οσαης ΑΙ εοπίτα Τὸγεῖος αμόέαιιε Ῥαεβατος.ε αἨτεπι Ογεπυη,Ης-΄ 

8 βοσεπανδς Μεπιποπεπη οεςἰἀῑειτείοτε Ῥοξτα Βτορβα 5. Οά, ῶ- Ομηρ. Οσσαἲς 



᾿Ἔεαιροξεῖσα ΡΏταῇ εἰσαιήεασνᾶς ἀθε]ατουῖνα θὰ Ἡ- Δαλάοσης εἰς Ίλια) λευσας ν 
ΝΕΜΕΟΕ. ΟΡ.' ΤΙ. «23 

ας. 

Λιίωήρὄρυγων τερὸ Δαρδανων αὔρδω Ἔσυμδν. : ανα, 

-δορίκτυπο.Ἠος έεΕ,τῷ οδρυί κτυσσερ.δτ ὠλαλα) Ώος.Ρτο ἁλαλίώ. Εὶς Φρείκτυπος 

ἃ οὅευ δαβᾳ, ὃς κπόπες [{γερίσας, οεσιατετ πος νοσαὈυ]απα εείαπα Ίδ
επα, 7. Αλαλὰ 

Ροξτίουπα γοςαῦ ατα, ρτο οοπασῃ.,θόρυβοερνπάε ἔοσπιαξας ἀλαλαγ μόςνάλαλἛτος. π- 

Ἱοτάνπι εβ Ιματειςη]ατα νοσ»δς πα Πτατίς. γοςιξετασίο » μχ΄ αᾶ απάΊεας τερεετίο 

{νΠαβατυπι λωλὰ,δς ἀλαλὰ : αμα {οἱες 2 ποὺίς εαϊ,αιις Ἡοβή δις ππεεηπα ἑπευτε- 

αθνπις ποςαμεποβσος αἆ τεπα ξοσῶτετ σετεπάαπι Βοττατί γεμπηας. 

Δωρδείων.Ἠος εβ, Τρώων. απα Βήττεβε Υἱσι[ο» Τέοῖια Ὡατάσπας- αμίλος. 

Ἰαάς; Ττοἱαπῖ, Ώατάσπϊ ᾶς ἁπειπεατ:α [ὰς Τ)ατάαΠϊ]. . .. 

ὢ εγχεσµόεριε.Ηός εἰ} ἕνα τοῖς πολέμωκοῖς Ἀϊδίοψα χρας ὀσιμόξαρντως φρὲοὶ ενα» 

γουΦ η» ὅπως ὁ βασλεις ἀπ, ζαρδυὴς Ἐλένοιο ἀλεψιὸς Μέμνων οἴχαςι ἐπωέλοοι. Ῥ οξτῖςα. 

νοκ ἐγπεόάμορος, «-ᾱ. ὁ ορ τὸ ἔγχεα µεμορηρδέος » (τή οἴγες ἰπέρα» ε[ ἀεβιπαγαςν 

φπὶ-ρασο ἀμοάαηι Ρα βάο- ε[ξ σά τόξων: Ρτοϊπάε Φείωβς τ Ῥτο ᾳπο Ἱεσίτας 

αριά Ἡοπηεσαπα ἐγχεσίμεεενεἰ οκτάσει αἩ ονεὶ α-ἀ. ὁ 5 ἐωέων ὥραν , Ώος εξ 

θρρτίδα ἔχων: ὃξ τὸ µ. εσπα αὈππάσαδας: νε].ᾳ-ἀ τοῖς Έβρεσι μωέδε,πός εξ, αιαιγόμις- 

γος 16 μωιωδῶς µαλόμλνος: Πευτί ἱπεετρτετατίο να]ξαϊα νίάεεις {επείτε:τητα Βες 

απηεατίο Ἶος Ίοςο ὅ ὦ 1π ο. υτὶ αλλλήορος ΥτΛ.Οά.12.ΡτΟ χαλλίλωρες. Ὅνος- 

«πα]Η Ίεσιπε ἐ[χεσφόερς. ος 

ὀπμέας Ἀεο]. Ρτο ὀπιμίξα:. δὲ Αἴδόπιοι Τομ. ὃς Ροδε. Ρτο. Αἰδίοψ.πάζα- 

το Ῥτο πύζωτο. ὦν ορεο πόξαὣκω ες α[αιίἁ ΊηεηΣ2. ἱπβσετε»τε ὰ πεςεβατιὸ Παϊ, 

«Ἑλένοιο » Τ9Π. ΡὲΟ Ἐλένυ. ος Ξ : 

παράφρασ. φοφή,δ. Κώλ. ἓγ. ᾽μετάρρας!5ο 

ὶς ες ῥισε]αης Πῆς εὔ-  ἍΤήλαυγὲό αραρε φέγγος 1οηςσὲ Ἰατεή, βΗσεῦς 

ο ορ ας ποτ Αἰακιδώ ἀωτόδεγ. {μπε Αεμζάαγη β]ης 

«εἰωοτῖθαςτερήίαπεαἆ Ίνα ασ. ας ᾱ ο : : 
σος ς 2 Ό Ί Ξ 
'σε[ας, Ροβετοταπι Λεαοϊ π λος ῥ ες ορ πο αρ αέδμηη εῇ να: τε 

Ῥοππεα επαβε Παβήβπια- σος αν ὄρνος ἐβα» το Ῥεπζμέ {αμσηη» 

Οατετὴπι ὃ Ἱαρῖτεταστα Άλεν ς Σᾷ εεγζαή1ενᾷ/οὐ ἡ}ῆς 

ο. ο ας » Αεπι- ὁπ νέῶνοὀπιλώθιοῦ ααζρ- Άη Σ716112Υ0Εέ Η41έ- 

πεηυίες πῖτωίτατη 1]]ος απο - Ξ κ τα ’ : 
: : σε πελαφέων. βοα Φο- 4 ϱρ[εὗ σαμζ 08 

τΏπη σπεητίοπετη Ξεοῖ »Ἱνε- ὧς μ. βοα Ὁ γα ν τ΄ :ας ἅ ρε 

σησαςπῃ 4ποαιπε «εἴταπιεα ὄθο τα Ξ Φρηρεν κα ο» 

δι {άετηση,πιεας Βῖς Ἠΐπα-  σ Αεισοκλειδᾳ, ρέπεῖν ϱἰ720Υ αηξε Ῥιέξοχέ σα 

ης, ρεορσῖασα 1ρα τεσῖοπ1, ὃς παῤδε γάσον ε9ὐκλε- Απιῤοώμε εκ σε] 

απκιασς αατηπος Ἀαραῖς, -εἷ σορσέδηκε λόγων ο πραπς {ματι εε[εῦγῇ 

θα πά σπα εεἰεῦτατς Πππεπᾶ ον ο ρνὸν ὦνλ ασ . ο ιηκήζ [2Υή1ΟΠ1 5 ὄ' 

ο πδας εππή ἀεά1 «απεπᾶ Ἡ, ο ο κ ας ὦ 

γοες ατεῖσῖτ. Ψετητηεπίπη- 
9 Δ}εΡή ος τα 

πετο εὸ {πβσπῖος εἲ α]- Τέλος «Γαφαφετοινὼν τς Ἅεγαδαζε οὐ ΡΜἱεβχαΣ 

Ἴσχυτα απτας,απδάτεεεα- ἔξ οώτεετε λύρα. «ως1Σ1Σ10Η65. 1η εκρε- 

κ Ὑξοτία εοπίρίεπῖπα γοησία21Σε” 18 πριώσΗῆ» εοτασα 10 4ης αἴμιηα 

πλε]άσα Απβιοεμάρσα εοἳ- οκ εΙςησου. 

Πυθίου Φεάειον.ὁν 3 πείζα 

αυ Ἡ 



Ἰαηφας, απϊ {αααπι Ώρως εε]εείταςε ποπ πῖς απάίοτετα τεάἁ]άτε: α
υδάσπε ἵᾳ εα εβ-γεπε- 

ταπάασα Αρο]Ημπῖς τεπιρ]απαήπ «πο παω εἶας Τ Ἡεοσί Ἱαδβίταης, πως σα Γπα]Ώϊ {εστία πιθ- 

: ἁπταίοπς εοπιραξτο,εοπιππεπάρπάυσα ταάιάϊε. Ρ]είίησε {πὸ ρτααΏτοσεσα εῆε απ]{ο- 

εἰϊάεπι, δοτοίΏύση Ίαν Εετεδατ ορ]πῖο : {εά εχρετῖεητῖα, αἴα ρατεξλεῖς απίά ααἶίααε ρο/ςς, 

ὃς οσα απϊ(απεῖη τε αἡ]ς εκεε]τας,Ώνος ἐρίαπι ἵα Νεπιεῖς Ἰπάϊς εοπιρτορακ!τ. 

πιλανς. Ἠας εξ εοπε]μῇο Ππρετίοταπα» αμα ἂε Ῥεΐεο , Τεΐαπποπε » δὲ 

ΑαἰήΙΙε, Αεασὶ Ροβεσῖς ἀῑχις, Ἐτεπίπι ἀτόσω » Ίος εξ » ὑπάε, πὐπήσαπα ος. 

εοπαπιεπαοτατίς εοσιῖπα ξαδξὶς . ὃς τεβις αἆ Πάπα σε(ῖς υοῖαπε τετζατηπα ϱ6- 

Ίεῦτες δε 1 αβτες επαίεταπε » πος {οἶδαν εοπιπιεπιοτατί Ἡετοες» [εά Αεαεϊάα: - 

ΘΏΠε5 Ροβειῖ. ο. 

: 7εῦ. Ἀροβτορβε αἆ Ίομεπα » Αεαεϊάασισα σεπεσ]ς. απτῃοτεπα» επι ἩοΠΟ- 

τὶς ςαυία ποπαίπας » δε νι εοπιπιεπάει 1ρᾷ Αα[ποςιάετα » ααῖ { Νεπεα νίςς- 

εἶε, παίταπι Ώος ε{ὲ, ναπι Τουῖς 1]ε βΗΠς, Τουίς {αετο 1Π εετεαπαίπε εετίᾶ- 

μὶες ὃς ρήπασαι ἠγαπα {μοσήπα πιαίοταπι Ρατεηῖεσα Ατϊβος]ιάε βαδιήε αἆ- 

ἄπτοσεπα. - 
. [- 9 3 . . : - 

πεὸν ὸ ἆἷμα. Ῥασειευίατι | Πΐε ποῃ βεεἰρίο ντ εαι/α]ετο: βαμϊάςπα {επ/ας. 

1οεἱ Πς τελάετετης Ιπττϊκατ]ος: δε ρίαπας εϐ, ἄρτο, »είή1ε, νε] πεπερο Πα ίεηη» 

δὲ βαιίΠδης ασείριαξας, γε]ὰ Πεν ροτείῖ. 
Ῥοττὸ πας τετοα αὰ Απβοεμάεπα-. 

{1ὴε τεξετεπάα» 34 ομίας νὶότοσίαπι- τοῖς» αΏ{οίπτο Ίοςο ὰ πιαϊοτίδας. 1ουΐς 

επ {αήσιής, αμία εκ Λεασϊάσταπα βατρε ρυἡμίααῖς, Αεαςς απέοσα Πήτ ουσ 

εκ Αερίπα Ελα». « 

᾿ σέο « ἀγὼ. Τουῖς 4Ἡοσπε εξ εετεααιεὮ Νεπιεᾶευπα » ἐς απο γῖδος τεάἠς 

Απβος[ιάες,νε ἵα εἰτα]ο Ποεῖ  Ἠηίης ἁοσπίπιυς., Ῥοττὸ ἀοσεδίε ἴε ΡαταρΏσαβῖς 

Ἐιαίπα τοτῖας {επεεπεῖα Ἠμίης εχρ]απαΠοπεπι. ἘΒ εεῖαπι ἵπ Πΐ5 ε)Πρβς ον ξ6),, .ῃ 

ο] 

ΟΩὐδά { τὸ ῤρτο εα/Α1 {ὔππαεως : εἢΗρας ετίε ροΏ Ζε, δε Πραιἁιεπάμπα - 

αΠοιήἁ,γα ἄκονε» Υεὶ Φεδερ.α..ἆ. Αμάν Ἱπρίσετ. Ναῑι ἔὸ εβ πησμή,δες.Ωπδὰ {
α 

δτΏος αἆ ρταοεἀσηεία τεξεττς νε]ῖς: ]ο οἳ {επήις Ειεσῖες 1η4ε ὃ Ι4Ρ1ΣΕΥ Αεαεῖ- 

ἆρ Ηἱμγεν εμα/(έτηης: Ην επέγη ες [11 Γαηζαδ.Ρο7ὸ ΓΕΤΗΗΣ 4 σᾷ με εβ οεζα- 

Ψιοηνφιοά ὄγηηπο Ίπεο ἀετύησο.Οιιδά ἢ Ιοευτω Ίτα Ιπεετρσετεη5» πλή ποῦ αἲι- 

Τουίς {βησυῇ5 ἀῑςαεμσ,εχροπο γεπεα Ροταρῄταβς Ἠαδες. 

νέων. ΗΕ ἴάπε αμίθς «αΓιεπά μπα ἆαδας Ώγταπασι, δὲ αἲὶ εἈοσαπι ἔαε]εὈαΏς. 

Ἑε ὁπιλώειον χάρμα Ιπτε]ησε τὸ τῇ χώνα ἴδοι: επὶ γοῖαρε ε εσιπαῖος αἱμπαπος 

Ἠαδετε:ἴτα Ατηζοζμάςπι αρρεῖίαε ὁπιλώειο χάεμα- 

[. επ 5 
- τς Ξ - 

ρΗεεδίε.δεά απομίαπι αἆ ρτοροῄτας Αεασὶ ]απάε» Εεεῖέ» νε εἶπα τ Αεαεϊάες» 

κά 3 3 ο Ἐ 

βιὰ Ἀ.Ψος Πσε» Γζπ17η ο {ει γοεεη ἴοπατ Ώος Ίοςο: Ώος ατεπα ἐάΠΟΥΕΠΗ5 
σ 5 απο. 

« 9 5 

{αμ γοεί[εγαεἰοπειμ.νὃ εείῖ αἶτα νοεε ΕΩΓΠΠΕΠ «ΑΠΟΣΗΤ,τατπέὮ πος τεξεὲ ἀνσαεις 
. κά ος ο Δ Χ ο» 

α{ααογ»εαΏΈὰ» 1ἱς .α.ᾱ- ἡ Ὁ ὕμρου Φων σι τῷ γικηνέρῳ Αεικοκλείδα. ὁμωρεπὸς νσαρ λε. 

ἔαῦ πώφε γησον Αὔγναν «υχλεύς λορου φεεδήκζω ἐπείησε λαβὲγ Ἰδία ήίκμ.ς ἄλλων ἔμωθρ- ---- 

στη 16η Ἐυκλειαν ἄυτβ «Ώριποιησου των. 
ο 

ο. σειωὸν. Ἑερετεπάυτη ἆπο κου νοςαὈυ]ηπι σροσέσµκε: ὃς {αραπάιεπάπτοα 
5 κο ᾱ ας ΔΝ ο ον Α,  λλωγος οσίσημε ω 3 ο τό -Σ ΄ -- ον δε 

Ἑασέος 0-0 Ὁ σερρον εσέ σο Ύ0ο5 ὤΐξσοσε . πις εραὶς καλα ΜΕεΙαάΙΣ2 στ ὀ5ο- 

σοµέκασι. γἱάε ραταρΏς 48Η ποβῖταπι. : 
{ς 

εκει. ΕΞ Αροϊπίς ἑεπαρίααι αρυά Δεσίηαπα, ἵ οσα Θιωθοίςι Θεσφύλο- -- 



ΝεΜΕΟΣ: 950. ΠΠ. σ2” 
εεριαπξ ἁναίπα ουβοάἵσης,µαδβίτατε {εταπέας «Ιάεόσα

ε ἀπὸ Ὁ Θεωρῶν, ἑεπορ]υπα 

ἁιᾶαπι εἰ Φεάειον. Ιάεπι αάοσυε ἀῑείτις {οομς πα Αεριπ
ᾶ Ἱπία]α Ῥυδ Πες, Ὀ 

λεοη σοπημία {πα εεἰεὈταραπτ. Ώς Τβεοῦς γάε Ο0αὐπαι Ελοάς. 

ἃιις.ς. ο, 
5. ΄ 2 -. ρ 3 ο 

ὁ Ὁ πήρα. Ἠος εξ, ὁ ὃ πυρ τελείως «λαφαμεται» ος ἐξοχώτεςος ἄλλων ῥόηται, 

«ποπποἱοσία εἴαυα ἄοσεε» υσεαζοσα αἰἰσμίη5» απαητα {ε, ρατεβοτί, απ πι π 

ορυς ἀθάποίτας εἶτα νε πίᾷ αμὶς {ρεείπιεη εάαε 1η εα τε απάπι Ρτοβ
εεσησ, ὃς «πα 

αᾗῃς εοπαρατεειυς,ἀιρποίεῖ πεαιςᾶςαπβασΗ» ᾷι εεπ{
επὰυς. 

περόφεασιεν 

Τηρίοϊ απτεπα υιτεε 
Ῥο]ΐειο εοππεπῖε » ἵπ Ώος 
εοπβεπτε ντ υπΙοήσσες- 

εατί ααξ πιοστα]ε Ποπάσασι 

6επις ασῖτααπεαα πιάεὰ- 

εστι τΙτἩ, ὃς (ερᾶἩὰ Ώος 3ς- 

εοπηπιοἆατε ποτῖπαῦς: ὃς : 

απασι αῑς πτετ. ΡΠετος 

γετατας,ρπεΏἩ Ἱπσεπῖο [6 

αττεπηρετες,α παπα 1Πτεσσί- 

τος,γίσωσα αρας,οπππιΊητες 
ἔεπες {επῖ]επιαποσπε στα- 
πϊσατεπι ρσα {ε ξετατ.Ο πατ- 

54αοσπε σιστης ζω σῖτα πα 

σαρατεααπίεατ,νε τες ρσς - 

{εητες ἔτ σπα {ηπὲ 4ητε ρε- 

«ες επτεπιᾶς. ΑΌ Βϊς ποᾳ 

αΌεβ Απβοε[ιάςςε {εὰ εας΄ 

αρρτιποὲ εαΐετ ἔς εχετεεῖ. 

ς,]πς απιῖες ΑπΠοεἰιάςς: 

:αὐπορ. κώλο. -γ» ο µετάφρασιρ. 

ὦν ποιο γέοισ.πᾶς» ὁν 
, ν σι. 

οἱ α) δ ρόσιννα)λροτείτο». 
3 ϕ 
ὢν παλαστερρίστ. 

"μέρος Ἔκασον οἷον ἔχομδν 

βεότεον Ἔδνος. ἔλὰ 8 Ἂ τές-- 

σαρας αῤετοὸ ὁ Φγατὸς αἲών. φέ)” 

γεν 
α' ὀνέπει τὸ παρακεϊμλμογ. 
τρ ἔι ἄπτεο- χατρε 

Φίλος. ἐλὼ ποδέ τοι 

πέµπω μεμημδκον μέλί λευ- 
κῷ τς 

σὺ γάλα. αιθγαμδῥα οἳ εὲρο' 
ἆα- : 

οἔπει σπὀμ ἀοδιμον Αἱο- 

αἲσν ὦν πιοσισιΥ ἀμλῶν» 

1Η7εΕΥ ῥπεγος μετ. 
ἔμεει νίγος γ1γ,ζεγΣ]ὸς 
ὀηγεν /ἔπες{επεστσαα- 
ζοση ῥαγ2Ε7) νηα-- 
ϱε ᾖΑὐεημη Ιπογέα[ε 
σεΏη». ΡΕΥΩΙΥΙΣ ΗΠΑ. 
ἐν οφ αέµοΥ γή σησες 
Ἠογζαῇε αἴΗμῃη. 6οσ{- 
ἔπτε ζμχεῖη ἆοςΡΣ 4ε ϱ0- 
«οί ῥγορεεῇ: ὢ φμῖ- - 
ἔηε ποῦ αὖεί Ατίο--- 
εἶλάες. «αΐμε «Ππίζες .-- 
εσο εδ ᾖθε 11ε] {11--- 
20 ΠΧΓΗΠ2 αἶδο 11. 
τε: εοηί(ης αΗΣεη) 
τος εἰγομηήαξ ΡοζΙΗ1) 

εσο εδὶ πείττο ἔναπς Έγπι- εε[εὔγεπη Αοζίος {η βασίδις εἰῤιάΤΗ η. 

πι, απὶ ααπὲ ἁπ]εῖς εξ αταπεροευίατα πηε]]ε δε ]αέτς ΡεσσσΏς Ρἰεπαπι, Οπαπαὔαπι αὖἩ-.»' 

τεπι Ἴσεπιςα Μπας πιεώτατῖο, Υηᾶς σπΏσα ποπ]εὮ τὶτε[εῖε, ρετῖπάε ας τοτε τἱσαταση 6187. - 

σης, αεο[ῖσα εἰρίασιτα βασπιοβ]α εππιαπα εληίτατ,τεσωρεσαῖτα, Ηδὰ εεἰ]εῦτε επςοπάστα απι--- 

]εέῆτας ἔερτοσητει ραυ]ὸ {ετιᾶς : : : 

ὃ σαι γωσ. ΑτήζοεΠάεπιροξτα ἰαιάαι ὰ βιοῖ τοις πποταπναπος επἰαύασε 

ατατῖς Ιπρεπή αεεοπηπποἆατετ.Ττος απζεπῃ ρτᾶεἴ{ραᾶς τεσεπ{ετ,ημεπά]επαοναί--- 

επι,δς {επ]]επισναᾶε εεἴρΏίσεπι Εαεῖς ἩλΗῆς γίσευτεα, ουᾷ ροΐξεα αμασταμα αάσας - - 

σἴειπεπαρειααδά τεζΗπα Ρτα{επεῖησα τατίοπεπα Ώαῦεας. : τα 

ὃν σπλακτέρεισ.Ώεεί Ὠᾶς παλαιὸς,αμοὰ Έξω εἲε Ώμηεπάπα. Ὀείπᾶς μέες 

ἔκατο»,ἔτς. Πο εοπβτιεπάωτα ὧον µέρος Ἐκαξον ἡλικίαι σῶν γἔων» τῶν αὔδρωγ» ον γε)" 

εὐντων,ἡμεῖς οἳ βεοτοὶ ἑλάλεμᾶν. 5εὰ αμοπίάτα (οπᾶμα ἁλαςιάὲ βρειτε Ραταρᾶς αἲς...- 

411 αἀάεναις. : 
ο ἆλδθι, Οπαβ ἄἶσας., τρῶς ᾧ τα κα ἑλικίαν ἐκάσίω οὐετὲς ὁ 3 αὐλρώπωγ βῆ 

τς παν τα σε] εδ 



6 ΡΙΝΡΑΝΙ. 
Φώκεωτὸ ὃν πειοὶν εἶναι ποὺδα- 3ὶ τὸ ὁ αἲδεμου αἲδεροὸ τὸ ὦ παλαντέρείσ» παλαίτερογ. 

ἀλλὰ ὶ τετάρτίω ταὐπύω ἑλαωώεωτὸ «ρὶ Ἔ ἔγεσώτος φροντίζει. Ύ οκ ἐλᾷ αΌ ἐλάωντὸ ασ 

δε σαρκείδνου Ῥτο παρα κείωλνοΥ. 
ν 

ϱ ὃ, ἄπεα. ΑρρΗςατίο Ρπὰς ἀῑξχοσι, ς.ἆ,τούτωγ ὃς ἄπεση ὁὶ Αεισοκλείδης, ἅλ- 
λὼ κέκτήταἑ «ερλεχβείσις αρετάς. 3 Ξ 

χάρε φίλος. Φα]ηταείο Ῥετ απαπῃ ἔταπῇς αἆ -εροσιῖα Ἠγαιπὶ, θεαεῖπα αξεσα 

{ια εατπαάίπα ΑτίβοςΙιόάας εοπήπιεβάατε,πε ν]]ε πος παμπὴς γιξτοςί νίάστεειγ. Α1ς- 
σοη]εὲ 1] ἀεποίαε» {παρα ὰ τερας ἀε[εξταρ]ρις πιεταρΒοτο,ντῖ ὰ τπε]]ς δε 
Ιαᾶε,αιήδις ρειπακεῖς,ροῖµς Πτ {παπα ππαυς. Υ1άς ρᾳταρΏταβη. 
«Αἰολῖαν ὁν πνοαῖς. Ώμο Ππιιἱ Ες Ἰππιῖτ, ὃς {ια σατπηίπᾶ οτι τος «αΠὶ {οΏσα, 

ὃτ Τοτῖσα ρᾳταΠ.Άεο]ες απ τεια Τπεδας, ας {ματ Ὦ) οἑἰάϊ5» αἱισιπαπάο κα. 

τηηειγ]άς αβληϊῷ µολσᾷ Ο4,Οἱα.απΗβε,4. 

περαφέλσ». Ἔσφοι, κῶλ. }. μετάερῶρε, 

Τατά μφίετ» ἵαπνεῃ Ππεᾶ, ὀφέαρ, ἐσι οἲ αἰετὸς ὑκὸε πε  Πὼς [πὸ. δεά εβ 

ο ο. ον ος σον, αφί]α νείον ἴπεεν νο- 
14 ςΟοΠπιρεΏ 4ο. αι ο» 51 / “ σε Ξ ο δις, 

απαπτο ααίία αεαευῆς, ὃς ἔλαβο αλλα τηλόρυ µεταμαιο αγη1α » 4φ εογγρίέ 

Έλωτο εσο τεΠαπῖς ροξτα- ϱἶνος - ο αεή ργοςμ] γεδεςαν 
τ ξ Ἔ - ῳ ! 

Ετὶῖς απὶ τεςεοϊποτυησ πι «ὔ9ο7οΥ ἆγλαν ποον. Ὄ πεζά! ργαήατε ρε- 

Ρταβαπτῖος. «Ἑσππεμιαα- κραγόται Ὢ κολοιοὶ σαπειγὰ γέµου-- δη». σἰμπποβ ζΗΗ1εΊ4 

ο. τν : ας πα. στα μπα ἄερα- 
χαθαπα. Οοἰἵαίτα οὉ- ΄ 5 η . : δις ν 

ας ασττες δε αρ, ἔνδεογε Κλεοε ἐνε- {αμηΣ.ΤΙ01 ρενΣέ Ῥοἱεη-. 

εοσήρϊε, αταςηἩ γετὸ σἷα- λα” Σε 6ἶίοπε αμα ΡΗΤΗ 

σποβ φον πῖῃ “ρτοκίπιαπι σας ο-δδλοφόόυ λήματος ὧε- ᾖῥαθεές Σἡγοίήηλοῦ σέ- 

κος εΠεερο ἱωρεή κ πεγοβέαχε” υάοτία 
βεΏπαῖης 1 Ξ Ὃ δα ς πιά : ο 

ενας, (απο στης σεν Νεμέα Ἐπιδαυρέδεν “ΕΡΟΥΣΑ2Υ166Π22 2 κε 

τ ο νο 9 5 -ᾱᾱ . ΄ ΄ Ξ 5 5 Ξ 

τε ντος, γετὸ ετ]ηϊα]ι ας 5 πο καὶ Μεγαρων Φε «Με ὁ αὖ Ερίάβήγο, 

Ἠνπαμ, Όσατε Ες γο]εητε φάοΦ. ὁν Μεζατῷ ερη(βεΗς 

Ρις ΠαΡΙΗ Μαα Οἶσπε, εξ 1επάο». 

εσας ἠπίρίτατίοτις (απη αθβατας,τηεῖ ςαταν]αῖς ορετα Π]αβετῖς ετῖε͵ απβοεξάςς, στης τας Ώτε- 

παϊταξς,α ασ εβεςίε,νε Ρᾳποτατίο Νεπιςα, ας/ου]αρία ἵω Ερϊάλητο , ὃς Μεφατῖςος ἱπάος οσ- 

εεσῖ5. ; 

ο οὲς ερ, 6 οἴασεε ος επι {αρεπίοτίδης, δε οβεπάϊιε Ώαπο οἀσηι ρας1ὸ {ε- 

τὰς βήΠς εοπ{σήρεαια : {εά{ε τατά[εάτοτα Άσης ρταβαπεῖα εατηϊΏῖς «ο πηρε” 

{αεατηπα Ροξεα Ρο ΠςεΕΙΣ. 
ἔᾳι «' αξετός. Α]]εσοσίεὲ δε {γποε]ειοὸ {πα οατπαῖπα εοπωπηεπάατ. Νασα {ς ααιἲἲ - 

{ᾳ,αἷιος νετὸ {4 ΕΕΠΩΡ οσὶ ροξτας σταευἩς ςοπέετς,ἴω ρτπαῖ5 γετὸ ῬαςςΏγΜάεπα 

απιηΐασα ρετβτἰπσίε,νιάε ΡτοιεΓβ.Ίη (811 Εα(- ἀετὸς ἓν νεφέλαις. 

πεπωζς.Ἠος εἴε, ὄργισ.ετευὸς «οπΙπΗΠΟ Ροξεῖς.νοςεῦ.δι Αεο!.πετέωόενετ- 

{ο ει ἵπ η. Πευεῖ ἵη νοοῖ5 σύ θίωλέγίωρρτο πσεν,λέγευ. Β υτίας Ὀοσ,γετίο η Ίη-α 

τ πετωὸς,γο]α {η γοἰ/έΤΡ. 
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μεταμωλόμλνος, Ν ετΏιτα µεταμαίεδαα εἴεροξερτο 61Η. μεταζητεν,τὸ ἀκριβὼς ζη-- 

σν.Ῥοξείςμπι αποαιε εβ Πππρ]εκ μα: θαζαμοά 1η ας Οόα Ἀαδεπαυς. ΥΟΙ ἁῑςῖς, 

ὅσα. µεαχὸ οὗνοι. ὃς Ῥγιῃ.ττ.ᾷωατὰ μβιόμλνος. ΨΟΧ κραγέτης,εχΡΟΒΙΕΗΣ » οἱα7λο/45» «νουῖ- 

ετασογ. Ες ὰ Ρτῶεππεά. κέκεων. Υετθί κεβζονααηο.»]ε Οά.:.ΟΙγπιρ.πατισα 1η- 

βσηες,αφα]ῇς,αττο νετὸ εταπτήπα εἀοᾶος,εοσαῖς «οπέετε.οίς αμτοπα Βαης εοπι- 

ΡαταΠοπεπι εοπτεχᾶ5. ὥσσερ αἲ ὁ ἀετὸς Ἡ ὀργίδων ὠκύτατος» πηλός µταζητων ποσῖν συ-. 

γήρπασε ταχέως ἄρραν». οἱ «ολοιο) κβάζουσι. µόνον καὺ παπειναὰ γέμοντακ. οὕτως Έγω φεὺς 

φώς αὐτοτέχνοις ἔλω- (τοσυ] (ΥεΆος οὈίτες ἀϊςαπι,) «οτυ1ῖ {ππε σεπεήῖς. Νου 

αὐβαήῇ «οπιρατατίοπο νισυς ΥΙτρ]]μς, αμιάῃ Όοπος Ροξτα» οἰοτῖοις, πιαῖος 

απίετῖοις Εαεῖε οβηωα]ες. Ἑε Ἠοτας. Ῥϊπάαταπα γοσας εοπαρασοξὸ «ήρεμη 

ο εγεήᾳ. - 
τν γε ὃ. ος ε[ῖ,σὺ. Νάπα αγ Ὦοτ. Ρο σοὶ, Κλεξε τπειτί «αυ{α ρτο Κλεῶς, 

Εδελοίσας Ὦ)οτ.ρτΟ Εδελούσας. Άητε πνεμέας Παρρ]επάμπι ἀπο,νεὶ ὅε. Ἐτ Ἐπιδαυ- 

εἶλου αἀπειδ.ρτο ἔξ Επιόπύεεν.- Ψ ετῦαι δέόδρκε Υοςῖς παοάία, ραβιαὸ {ππαΐεας, - 

α-ἆ. κελάµαρωτα καὶ νέα. λεν δε Οὰ.1.Οἱ. σὸ ὃ αλέος π/λόδο θεόρκε τοῦ Όλυµ- 

πιάδωγ.ΝετΌα Ροξτα ὥς ἀεε]ατες. σοὺ Ἀ βελομλνης ἃ μούσης Κλειἒς » 3) δν τὸ ὦθλοφ όρν 

λλραωνόε.ὃ Νεμέας) Ἐπιφαυρου,) ΜΜ ε]αῤων,λεέμσει οὃ ξα. - ο 

Ἐπιδαυρέσῳ.Οοηφοτίες νιζχοσΙαταση» Ρια{εηῖς. Νεπιεα: αἩυς 1η Ἐριάαητο 

Ραττσ»νΟί Λείοπ]αρία ποπο ἀῑο Ροβ Γβμπιία εεἰεβταβα στης :τετείᾷ ἵπ Μαρατί- 

εἰς {πάϊς,αιά ἵπεμπτε γοτς Πε {ο]εσαπς. 

τσκ 
ἘΙΜΑΣΑΡΧΟ ΑΤΕΙΝΗ.ἘΗ;., ΤΙΜΑΣΑΕΟΠΗοΟ -ΑΕΟΙ- - 

σαλοιςη».. πετβρο]αβεία. 

ΕΙΔΟΣ Δ.: 95Ε 1τν.- 

ΑΡΞΟΝΜΕΝΤΥΜ.. 

ας. σλα[αγεβρἠ; μό ἴᾳ υἰέζογίαγι ἄἀ ερ» Ἰαμάαίαν ὦ ῥσγήά. 2 

ῥαΐτγε Ἰ Πποετήσο, οἰό[ωμε υἱέζογής,
 ἆ ῥαστία εἰατ Ῥεγοίβης, 

νε 7, ; ᾿ εὖὐ αὖ ζμήπεμ[ο 
οποηίφεε {η//ση{ «4εριπείαγΗΙΗ σεπε

το. οὐ αγ 3 

(1]λε[εαὖ «ο 7ιαίεγπο ΕΡΡΩπΕ, ἀεπ]η με αξ άμφια 
εἶεία 

{ράμβκία. - 
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παράβόμαε, 
-- 

λλπ]εααι Ἰαδοσῖς (μέ άπες, 

τς απᾶ {ποἩς 1π Ἱαάϊ5.οεττας, 

φοϊποα πιοἆὸ πιασαῖο γ]σ]- 

Ἔης. {εά εαταπι ετᾶ πιασα 

εοπῖεητῖοπε εἴε ορᾳς. Ὑε- 

τὖπι απαπάο Ιαβος ξαε]εὶ- 

τες εἲξ εχαπτίατας , 1τεία 

απαπι Ρας ΠΠαβποάἳ {πο- 

εε[ας,οπιπετη ἑῦσαξίοπίς 

τπο]είῆαπι,ντροτς Ρτεβαῃ- 

εἶβιπιως πιεάτεςς, εκΙπ1ειὃς 

έπτατ.Ο1Ηπετίατα εποοπαϊᾶ- 

βῖσα εατηίπα, απς Μας 

{π Ροξτασήπα πλεητε ΦεΏε- 

ταπε, ξεῖα πιεπιδτα ἀεπισ]- 

εεητ. ες εἶεσπιατηῖη γἱς 

τεστεατσῖχ,ἰαΐ[ος ατῖς ἴαη- 

τάτα σεετεατ ὅτ τεξοεϊ]]αε, 

σπαπταπα νλέτοςῖς αππα σπα εαταήπα, οσα Ίντα εααύπεας, 

ταπι ΟΡετα τες Όεπε σεβία αὉ οὐιπίοπε νπάἰςαπτατ. 

ἀῑσοῖς Εεαποτίδας πες υαῖς,απαίεΏυς Ώσε ΡταίετεμΏς 

{εΏρεῖς πιαπάατα τταυῇτ αἆ {ετος περοῖες: ἁππιπ
ιοᾶο πίτατατα 

ΡΙΝΡΑΕΙ 

ροφὴ ᾱ, Κἄλ, {γο 

- ο 
Άθίσος «υφρεσομα 

ιά ΄ 

σόγων κεκριρδρων 
Ἰατρός. αἱ ὃ σοθαὶ 
Μεισιῦ Ὀνγατέρες ἀοιδοξ 

(Φέλέαρ ην ἄπ]ομδμαι. 
ἑ Φερμὸν ὕδωρ τόσον 

2ε μαλδακὰὶ τεύχει 
γα» ὅρσο ἐυλογία 
Φόρµηγι σωωείοξρ». 
ῥῥμα οἳ ἔργμάτων λβονιώ- 

περον βιοτεύεε» 
ὅντ καὶ σα) Χαρίτων χθι 
γλάοσα, φρεγὸς ἔξέλο βα”- 

. 

τε ἀερτοπιρείς,ὃς ὰ Ετατής εἰεθαητίαπι πεσεΡετῖζ. 

Θ 
αριοος ἐυφρεσωώ. 

6οσµσα ξο[11ε {πεσεβης. 

Τιμασαέχφ.Τ πια (ατολησ(νε ες Οάα Ῥας «οὐ ισϊεατ) 

΄1μάχαξοιῖς ΠΏαις.εχ ΓΠπεαπάτιάασαπα {οπηί]α 

Όε Αεσίπα νὶδχοτίς Ἠπίης ράἳτ]α»δζ αε σεπετε υιοῦ 

: α. α- ἆ, ἡ ἐνφεεσωύη Ίαβος 65η αγιρος 

συωπελεθέτωγ. Ἑκοτάίειτ ροξτο αὉ ᾗ5 αια νιᾶοσίαπα «Ο8 

ἐβ ἱατῖεῖα, δε πιεπτῖς εκη]εατίο, αια: αροσαπα εβ πιεάἰεςς. 

αν. 
» ους α Α 

«μδπάρεόσον 

τορεύπα εεάϊσας ἔα- 
Ἐιαά Ιαῤογμήη Η/ά17- 
«φογη αὉ εαίτα : ὅν 
αρίρησες Μα/αγΗΙ ᾗ- 
Ὅἶιο οἷα ἀθπηιίεεπέ εὐς 
-εοπίπσεηχει. -ΝεΗε 
-«α]ιάς σοπα ΕΙ 
ποῖμα εἴδειε 1μοηύγα, 
«4 σηΣΗΗ ζσμς εσήατα 

ιεοΆΊες. δέ αζΕε 

μασ ἀἰμσαηὴς νὶ- 

{415 Φ4έ1 η οδατε- 

«21η [άπογε ἔπσαα ἐν 

ΊπεΏίε εχ{7ΑχεΥΙέ Ρ79”- 

μα. 
6; βάϊδας {οείαατης : Παμίάσπι {ο 

Ει εεττὸ Ιαπάπτη ρτεάϊκαίο 
]απάς 

απισ] ατα ῦς {ας {αατ οἷία γετὸ- 

σσυπιοπές ἐ. Ρτοξαπάατωσα- 

βῃε Τιάιοστῖά Μαβεῖ δέ 

εσίπα οἵπι ΕΕ «εἰεῦσί5. 

οσίᾳ Ίαπα ἁῑδταπα. 
΄ , 2 ιν 

σονω κρίση λαβοντογ» Ὦ) 

{βααυπευς. Ῥτίπαυτα 

Ἐτσπίπα πιοἰεβήα πα 

ΣΑ τν ς .ν «5 -ἙΑ 
, ῃ- 5- ο ως: 9 

αἲ  σοφα;.0-ὰ. αἲ Ὁ σοφα. ἀωσαι Αα) ἔπομοι ἀπὸ μουσῶν βυέώῥροι,ἀυτόσ τόσ που ἔτ 

δελέαν, τῶν ἆ]όμάνοι.Ξεευπάυπὰ «οπ{εαΙεΠ5»Ρ οὕεατητα επε
οζαία ἀοάϊα. Οάα Ἡ- 

πε Μιίασαπα ἀἰευπεασ,απῖα «ας Ροξτα εοπιροπυητὰ Μάυβς αβλατῖ. δε το 7Η. ΡΟ 

ἀυσὰν {απιεπάυσα»δε τεξετεπά μπα αἆ πόγοις.Ετεπίῖπη 1]]μά γη ετία σα ἵπ η 1ε-- 

στυς,αρμὰ Ειμήρίά. τοὸ 9 79 ἀντας ὃν ὅόμων ἄσρησ Εγώ. ιά εἴτας ςεἱιοὶ. ἵτααμε 

Άμβαιοβης πια]ὲ σο 19 ταέετε οἆ ἐνφερσαύίω, Νίατα εΏ. ἄχωεον ἄνεετε ΙαΗπαπα 

ἀεππι]ε,εἶπι ἀεπιπίσεᾶς {ρίαπαεῖ. 
ος 

ἀδεεμὸν ψφως. Τετείωπι «οπ{ε(πεπς» ]αἳς να] αῖ ὃς ασαιεοτα(. Ἔεπι απεςῦα 

εοπηρατατίοπε ἠἡμβτας. Ἰδαπι νε εαὔάα Ῥαΐπεα » εοτροσ!5 Εατὶ
σατα ἄπεπιρτα 

ταστσαῃεί ἃς ἃσ ντος εΡτΕΡΒΙΟ5 οῇ ν]τιπεῖς Ιαθοτίοπα {ροεῖππεη» ἱαμάαιιο τὲ- 

ξοςϊ]{ατ, Εαοἶεαε πο ρταιῖς Ἡτ Ίβο. Ὑ]άε ἵπ ΟΠ11. Έταί, Ἠετωρίαμα αΐπεβ. 
0050ἥο 
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(δσογ. Μετ] εαι/α ρτο ὀσγδεβς Ιεσεπάμπα πο πζοσογ. Ἰδαπι ἔθος τόσον δε ὅσον 

Ε51 ἱπμίσσπι τε[ροπἀεπε.Ροττὸ ἐνλογύα Φόρμηγι σωάοερε, ρορΏταςς εἲ 1γτίςο- 

εασα ςατπαπηπαςΣωωάοεες.Ροξε. ἴνος εἴξ, σωυεζευγμδνοε. εοὔβές εὐπΗμΠῶ1». ἃ σαµαεῖ- 

Ὄφειν [111/ ασγοἰίεγε.Ύε ὁῑς {ε Ἠοτατ.Ῥεγόα [ὅε 
΄ 

Ἱαμήμ εὐοχάμ. ΄ 

«9 5 « « : ο κά Ὃ κο ο» ος 

ἕπμα ᾧ.Ἠος ε{ὲ,ὸ ὃ ὅμνος λέγων ὃ οράρω) τὰ κατοε»όµατα » χΕΟΗΟΤΕΕΕΣ δν οπων, 

Οοπιπαεβἀαείο {ή ςαπαήπίς ὰ ἀμτασίοπς, 

κ{οά επςοπαίαβΊειταα «ασππε {επαρει ΥΠ. 

"σαηςιασσιπαςπΏίς δὲ οἷος 

Ὁάι.ο.14.(0αεπα.ΗΠοτας. δε Ῥψιμ.Οά.3.απιις 

Ἱαπι ορ δε αξξίο νιδεοτια εταπῇς: 

οι αμίεπι οπ1πε» {εά αμοὰ εξ εἷε- 

υτίοπε εἴατατη. Όε Ρετεηπῖ Όομ1 ροξπιαςίς 
νίτα» νιάε 

δες: Ψ1ὰς Ον {είπιατα 1.9.Ὁσττα. Ἠοτας. 

πύα. Ἐδποτεπα ἱπεε]Ησε Ολασίευπι.α. 

τος ὁμ βαφείας φρεγὸς Εξέκει. 

ὁ παρόφβασι. 

ος Ὀπϊσσποάϊ εἶεσαπεεπα 

Ἰααάϊς Ρτα ἁἰσασίοπεπα, ὃς ἃ 

Ρτοξαπάα πεπτε ἨΠαπβα σα 

“σπατεσίαπα τα Ῥτα/{εατῖα. τᾶ- 

απαπω ρταἰαάχαπα ταπτλα 

ερἰπ]εῖοτηπι Ρο[τεα(απεπ- 

ἄοσαπα, πυρᾶ «οπσρας 

εοπωροπετε Τοπή,επὰ ἴάετα 

Ὅδαατ Ἱεπιεα, εππες εετίᾶ- 

εηϊηίς]οςο., ὃς Τ 1πιβ(ατε ο 

-γαδα ν]οσίαπο αἀερτο.Ὑς- 

ἅπι απτεπα σε Ἆος ππεπα 

εατπιξ στατηπα ὃξ αεεερτσπα 

τ Αεσίπα υτδί τατηδᾶς 

ἀεεοσα,ασᾶ Ἱπεοῖπβε Αεα- 

οἱ ροΏετῖ,4αςα σε ἀεεᾶς ες 

«φασηπα οπιπῖνπα ὑσοίασα 

απα Ποί[ριαΙτατί Ππάεης, 
ἓε Ἰαθήβα απα Ποΐρίτες αἩ 
ἀπίασία ταςητατ: Οπδά 8 
:πάλας ἵω γλαῖς επει 1 πιοστίτας ρᾳίεσταης͵ 

᾿αὐπερ. κώλ.η. 

πο µοὶ σέν Κεηδᾳ 

υπε δή . Νεμέα» 

Τιμασαρλου τε σάλαν 

ὅμνν φεεκώρμιου εἴλ. 

δέξαρτο ο Ἀ]αχιδαὸ 

ἔυπυρχον ἔδὸς δίκᾳ 

“ξεναρκέί κοιν ὂν 
φέηγος. εἰ 4ἳ ἔτι ζαιόνὃ 

Τιμόκριτος ἁλίφ 
οὺς πατὴρ ἕδαλπετο » ποι- 

χἱλοΥ ΣΦκείζον, 

Φάμα κε τῷδε μέλει Κλί- 

θεῖς, 

ὅμνου ΣελάΦησε "καλλή- 

«ΟΥ. 

Ὦῃ {δητεπείααι 5 γγωσιομλνα οἳ αρετὰ, 

ἆ: ὄν τῶν Χασίων πετυγκὠςρὴ γλῶσ- 

μετάφρασς. 

. Ομοά 454 Ροπεῦε 
ασΗΥΠΙσζπε Ιου] 
Ἀεπιεκ»ό [μᾶα Τημά- 
ατοζεργοαμήηη Β}Πή- 

ο ἔπεεαξ. ΔεΠρίαξ αα- 
Σεπ ΑεβεἰάαγΗπα δέπε 

φαγγήσα εάες ήν ᾖὸ- 
«ια δΙεῖο εοήπε ζμ- 

. 3 

ο Ἴπεη. Οπὺά ῇ αάβας 
{ν μπος - τς 

γα/ὸ γηµάο ΤΠμοεςτί- 

ες [δε ρατε σης 

Γ αεγεέΗγ. ναγλὲ ΕὐΣδά- 

απ ρα/[αης» [γεῖπεν- 

ο ο σα 

Φεπο, ϱΥΠΙΛΗΤΗ εεομῖ[- 

ο {εΕ ἀερη]εῦγα γάογα- 

Έτη Ῥτορεπ/ο εἴεε εσσα Ώσο σηε]ος απίπιο, ὃς 

πο τατὸ, ΣΤ πωαΏτεδε, ραἱςηταπι Ώπς ἄς ταα Υ]ετοτία Ώγπεπ πα, οἰσλατατα ρα]ίαης «αΏο- 

σες, εἰτλατα:ἁας πάσης. 

- τό μοι δέν. Ῥοβαιατα ἀῑσίε {εσπιοΏεπα ὰ Οτατής εκοιπαῖσαι ρσαεἶατῖς - 

Δες εβε ἀἰπεαγπίοτεποςνοξσα {δίμπρΊε ροξτα 6ο ορεαι νε Εϊς {αις Ώγπίπας 

Βεγε]ηᾶῖ ρταΙαάταπο Ἰουάϊς ΤαπιαίατςΒ!, αας 
1 5 τ 

ετε οπρῖαε, Ἐτ ᾗς Ώρες νετοα «οππεᾶχε πάα εἶἶπα Παρετίοπί ης» 
πα ροίΐες ΡΙαήρας ασσησ

πεηεῖς ευς- 
δε εκσρΏεαπάᾶν 

τς εω σα σος , τς κ.α ρα] δή τει, Νεμέα, σε 
ὃσδρ βημα 7εγουτο κει γα Θ ΟΙ 1ΟΥ Ἡ 2ραφησομᾶνων 6ρρων νο εὐνν 1 95) νεα 

Ἀ Ἐμμασαρχου. 
-. Ἂ Ξ ώς 5 . ὰ --- στ 3 

ὄρφου φσεεχόμµγ.Ἠος γοςαῬιυἔητα φεββόµΥ εᾷ ΡΙπάατίεσαι ὃς Ῥοσσιεηπα,ϱ.ᾱ. 
ντος 



στὸ ΡΙΝΌΑΑΤ 
ὦθὸ κώμου 2αΦόμδνο) 3 Πα ιἱάεπα κωμάζοισν ἄθινπες τὸ ποῖρμα:: οἱ σνκόμνυ {- 

σπ]ᾶσατ τὸ σεροίκωον Ὦ ἕξπε ἐπομθνων ἀπονικίων ὃὶ ὕμρων. Ὑεἱ βσηϊῆσαί «ατπΊΕΠ εη- 

εοεπήαβίεατα,αυοά απτεσυαπι αἩ) ροξτα επῃεοπαία {οτῖρήετίπε 5.αηΏῖε οπππες ςε- 

εἰπίε.Ψἱάς Ρίυτα αριιὰ 56ο]. 
δέαισο 4'. ΑΠιά γοευτη»ντ Βάς γπιηυς Αεσίπα Πε ρτατμς. Ἐτεπίπι τὸ δέχεῶτ᾽ 

ποπ βπαρ]1εἴτες βσπίβεατ πος 1ος εχείβετε »- {εά νε στα πάπισέεχε» ΥΏὰε 

δεκτὸς ἄετερεμβοαάπσσεμ{1ς. 
- 

Αἰακιδώ εε.ροπιρητας Δερίπα. αιᾶ αμάατ ὰ Ρυ]εβσαάἴπεΣεᾶπα 
ἔνστορλον αρ” 

ε[ίαῃς,ζμστιζ ΠΙΙςΠΕΤΗ.Α σεΏεσί5 ποῦιµτατε, απάσα 6.πι Αεβεϊἰἁασαπι {εάεπι 

νοςας.Α0 Ποήρίτα σατε, α ΕΙ κοιν φέγγος δίκᾳ ἐεναμκεῖ παπουρας:δε Ώς ΕΤ φιλο» 

ξείᾳ τεἠααῖς επηκαίθη Ρ{χ]µεετε αβιπιατ:Ἱτεπὰ. μίΗσία.. 

κα ἐθαρκεῖ.Αρρείϊατας οἵκ» ἔεναρχδ, ντ τεδὸ {εητῖε Αεπηᾗας Ῥοτεις, ἡ Δόν. 

ἆ τοῖς ἐένοις αλκΏσνηλρωω βοπδουσωλ) πάσα ὄβευ ὧπ'᾽ ἀυτῶ ἀπωδοῦσα. 141114 ία ρε” 

γεσγμαές ορεῖα Γετε, οπΗβέπαᾳε ΜΗΗΥ1Α2Η ὁ εοηΗήπε[ 1411 αὐ ἵρ/ε ΡγορΗ/{ασ- Ἱεαααε. 

ὃ Ρο α Μίμη, (απα εἴῖ νμίρατα ἱπτετρτετατίο) ποη {ατὶς εκραϊπαὰς επιρβα[η 

γοεαρι Π.Ο Ιπεείαπ ρετ σε ἆπο γοζαὈι]α, δικὠοσαυΐω, δε φιλοξείαν Ἰηπῖτ. α- ἆ- 

Ἆππε δα τὸ ὤροσῖσαν Φθὺς παΐτας τᾶσ ἔένοις δικαρσιώζω ἡ φιλοξυάνκοινὸς ὀρφαλμῶς τῶν 

οπτων τογχαδει. ο 

εἲ οἱ ἔπ.0οπιπςπάαξῖο Ἠηίης Ἀγαιπί,απδά εὔπι Εἴαευς νϊάετεεας Ἑϊπαοςτϊ-- 

ϱο Εἰπιαβτοϊἁ ρα τσ αάδας εἶτετ 1ω γ{ηήδνε εἶπα οἴελαια «απετετ.Ιητεσίτα 1αι- 

ἆαεις Τπααίατοβας ὰ ραττο Τπππουυίεο»ααί Ρήπιᾶπι ὰ Μηβεες ρετίτία «
οπΠςΗ- 

ἁατατ,α μα γετετῖδις πιασπο ἔαῑςἵη ρεεΠο. ο ται 

: ἁλίῳ ἐβώλπετο. Ῥετίρητοβιοὸ τὸ ἕν ἀῑείεατ Ες ἡλίρ Φάλπιδαι, 959ἱ ἀῑείεις 

ζαμδνὰς οὗ νεβεπιεπεεπι αἱοτετηρὸς γι. νάπαζα εχιεπβυα ρατεϊου]α» βσηηῖ- 

ζατ σρόδεα ». δε ος. γή» {ει απ. 9οἷε πα]μπι {γάι5 Φαλπιότεεοι ἀῑχῖε 

Οά,τ.Οἶγπιρ.. ος 

ος "μρον αθλλήικο. δύο αρρε[]αε που {παπα επεοπα η, (μία 
παπι. Εδάεπι ορετα ν]άεξις α]αάετο αἆ ΑτοηιοεΏί πιε]ο5,4ε απο Οἱ, 5. ἱπάρίο 

ρήίπε Οάς,Υ ϱἱ καλλήγικο ὕμνο ἀῑείενεσγεςίηη αε νἱᾶ οτι” ϱΥΜΗΙΗΠΕ. 

ερηΏῖς εστεσίατι ν{έτο- 

σαξάφεασις.. 

πὶαρπά Οἰεομας,ἒς εξ-- 

Τεῦτες ῷ]επάϊἁδίαπε 
Ατᾶε- 

πας 1Πῖσῖς εεσεαπ Ιω ας νΙ- 

ενοτῖατα τεροσταπής, δε εο- 

ποΏας 36ΕΕΡΙ αρ 

Ἔμεδας, ερτετα ΡΟτΕΙ5 1Π- 

Φα ας. 1οἶαιᾶ νιοῖτ. ουν 

ααπι οσα Τ1εβαπ!, 

σὐΐδυς οσα Οαάπας ἵπι- 

ρετααϊε μα στά Ώ1ΑΠΑ Α
εσίης 

{οτοτῖς Τπεβατατα,
ποἨ 1- 

τ,. επι αριά 

εἶτο. απίτιο θοσας επι. 

5 , ἔρῳδ. κὠλ.Ηγε 

: ο τς 

Ἐλεργας τ) ἀπ αώ- : 
Ύος ὅρμου εεφαάγων 

.πέμκαστας καὶ λιπειρὰν 

ἐνωγέρω ἂπὶ Αδόναν. 
Έγέας τ' ὁν- ἐπαπόλοιςς 
«{ 3 ΄ 

57εκ Αμφισευώγο» 
αυ υ ΄ 

ὠγλαον πο» πίμβον 

Καδμεῖοι νι ὃκ αξκογ-- 

τες αἴθεα µίγννους 
54 πι] . 

Ἀθήας κατ, εν 

μετάφρασίε. 

ομί πε ᾱ Ο1ευπάῦ 

εργ{αήπε-ΣΕεΧΕΗΠ 
ἐὔ- 

πο ῥΙεπάμάρ»ας 

οο]εύγίύμς αὖ Ατβεπῆς 

ον αρ Τ}εύα, {ΕΡ{Ε 

Φογσίς εἶσα[αρ,ζμοΙΗηΣ 

ΑΗΡΡΙΣΥΤΟΠ4 ῥγεοῖα”- 

η αἆ ΓΗ] 7 οζά- 

πεί 11 που ΙήμίΣ1 

Ποτό ἔπρπίοεύασε». 



ΝΕεΜΕΟΚ. ο. ΙΥ. σε 
εοπ[ρείεταρε ρτορε ρτα- Άοισ γὸ Φίλος ἔλδῶν» ΦτόβέεΥ Δεριπώη. Δά 
κ - ἆ 1 31 ΄ Ξ 

εσας ο αξι φομς ο ἔέιον ἄου κατέΦεκμόῳ, 27ηεέο» επί ϱ7ο[εᾶ ας 
1. ΕΤΕΠΩΙΠΠ ἆα - ευοα”- / 5 ϱὁ αν. ο . : . 

: Ξ τ . Ἡρακλέος λέω ασ -- 
505 απᾳῖςος, ΥΕ Αεσίπεπβς ος ο ος . ο ας ὧν ν7έεη 

απιῖσας, οὗ πιατιαταντσῖας- οσο “α. --- «δεαξαν» 

-σπε εἰπταής Βοίϊριταμτα- Ἠετίῷ 4Ια1Ρ. 

εεπι, εεἰεεῖτετ ἀείοσπάϊς, γδί εξ Εξ ετεα]ής Τλεδαπί Ἠετοῖς Ῥελτα ααἱ.. 

Ἐλευγωου, Τ.αις αἶεετα Ἐ πουβϊεί (νε νοΙαπτ) ὰ εδ» γδεοσής ρατεῖς αριιά 

Οἶεοπας., Άτμεπας , ὃς Τηεβα». Ῥοπ εοπβατ απτεπι αὐα εεττάπηπα ἀεποτες 

{10 ἁπαταπα ῥσίοσυπα υερίαπα ποπαίπς. Ατ Τμεῦῖς Το]αία Ιπτε]]σις, 

σπέµνητα.Β εἴέετειτ αἆ ὕμνον,αιά εἶπι «εἰεῦτες ἁῑπετίας νἱέοιίας, ἀῑκίεατνε- 

ἆπε πωοπῖ]ς νιζτοστίαταπα ταῖς Οἶαι αυτοπι Ἑυήπαοάί α{ «οπβταό]ο : νίὰε- 

τατροὰς γἱδχοσία» ήθος τί ρετε Τιπιαββεςβο,α σας Τ{παοστίεας ρᾶτετ Μιυβειις. 

υπο Βγπωπο εοπαρτεδοπίας ἔτεαπεπέες εαπετετ:{ 1Ώ γ]μίς εΠει.5εἆ απ]α ποη ᾱ-- 

απες αἲ νίταπα ζα τεξεταπευσιπάτεει ἱεόχοτ. 

ὄνεχ Αμοιτεύωνος. Απιρηηζας ν]έχοτίαπι Τμεραπαπι ἃ ἁσηικαιε. Ὀ]εῖε Ἡδί- 

εὖπι οποσεπη αἆ Απορηηζιγουιῖς εωπουἶωπα, 5εά απεπιαάπιοάυπι ρατεῖς ποπιεα 

το Ρᾳιτοηγπῖςο Ροπίσασ»νε αρυά ἨοπιεήΠα» ὀφῥίογος ἠελίωο, Ρεο Ὑπδριογίόου : ὃζ 

αριά Ειπριάεταναπεπα οεῖαπα εἶτας εβο]αβες,Οεάῖρις Ρτο Οεάἱροάἱάες,πος 

εΏ,Ρο]γαίςες Πε Ώος Ίοςο»Άμοισεύωγος πόµβος, ἀῑςϊειμτ,ρτο Αμθισευωγίδονμος εα ΄ 

1οἱα1:αιΗ Εαῑτ 1ρΗΕΠ Ες, ΙρΗίεἶἷας αυεξ Απιρηίεσγοπί. γε] {οττὸ οσα (ππα1” 

Ίπς Απιρμίζεγοπίς ὃς Τοἷαί ποπ.ἀῑβιεί εκαητὰ {ε Ιμίσεσα. 

Καῤμᾶω, Ἡος εε, 1βεζαμαὰ Οαάπιο σα Τβεδής τερπομ!έ » ἀὐδεσ ϱώννο). 1. 

ἐσεβαύοω». Ἐτεπίπι «ΟΓΟΏΞ εΧ Ποτῖρης εοπτεχεβαπτατ. Αἴγας Έωπ. Πας οἱαετ]- 

τοτεπα Γπεδαποτασα 1ω εἰοαςεπάα Τϊπιοςίξτο νίᾶοτί «οτοπᾶ» εἴάίααε αἶαςεῖ» 

τοεῖο εαπῇαι ἀςεῖαταπε. Τά Ίωθεπτες εἶσο {αοίεθαπε Τηεραπί ρτορίες Ἀερι- 

παπι. Ναπι Τπεδα δε Αεβίπα Τοζοσες ἀϊσεραπτας » ὃς Αίορί αἶα. Ἠπις 

ἁπατιπι γεδίααν  πεπαρε Σπερασησα » δε Αεβίπα πωηετας απποτ ὃς Εαπαῖ- 

΄Ἡστιτας. 
ἔένον ἀευ. Ἡοίρίεαίεαι οἰαϊταζεσα, ταΐᾶοπε Αεσίπεηες γ/σ],Εὲς ἀῑεῖς Τηεδας: 

αυία Ηειεμίες Τμεβαπι5 οπα Ῥε]εο δε Τεΐαπιοπε {ωστε Ποίρ]εή Εαῑε εοπΙμἩ- 

8χις:οἆςὸ νε αραἀ µεροεεςν]άεπι απά αρμά πια]οΓε5»3πιος γίσετοτ. Ῥεείρητααα 

Τβεβασασα εοπείπςειις Εᾶ5 Υετρῄ5, Ηετομί ὀεασα αμα. ος 

σεεόφρασε, ϱροφὴ β. Μάλ. ϱγ. μεπέφιασε, 

Όππι απο τοδαβης Τε- μ0 ᾧ ποτε Τ εεῖαν [τζμήη ἆπο οἴ σσ Τά 

ἵαπιοι Αεσίπεπβς Ἆεστος, χαρτερθες Τελαμῶν οὐ» Τείμμοη ἐχ- 

Ἔτοῖαπι τεσπαΏτε Τοςπαε- 

ἄοπτε επεττῖτ, ἕς Μετορας ερ ὃν 

: : Ξ 2 τολειισσ 
οἳἵ «οσοι Ιπία]ατι Ἰπεοῖε- ἄν ΗΕ ΟΛΕΡΕ ας Ω 

Ῥαατ Ρτοβισαῆς Ἑτ Ἀ]εγο - Έκπαγλον ΑλΚΡΟΥΗ» {4207ε βρεπάμτη ο 

Ώεηση σἰσαητεταἶη 1Ἠπιο ὁ τεσεαοείας 2. ρὶν τς ο ώαμα Σ13έΡΤΙΗ5 
κχ Ἡ 

πόρθησενκαὶ Ἡέρεπας. Ρασραμία,6 Μεγορες» 
ὁπισσπαηι Ημ δε]- 



632. 
Οουἱπιλήαεο {αέεσσὰ οἳ- 

πἶππα ορρτεῖς, εκεππεητο 

εἶασα Ἠετεσίε (αχυπη τα {ς 
ὁ σον 

νίδταιαπη , απο ρεῖᾶς ἆπο- 

ἀεεῖπι εαστῖς απβἀτήα σος; 

δὲ Υἰσιατϊ «πασποτ πετοας, 

απᾶ εος εοπ{εεπάεταΏε. ε- 

απῖτες ῥταε]ατος ὲ πιεάϊο 

Φιβαίετας, ὃτ οὕσαετας. ὃἷς 

γ]ᾶοτεπι ἃ νὶᾶο Ίαρετα- 

πα νἱάστωας. Ωποά απ 

ΏοἩ Ἰπτε]Ησίτ,πιετίτὸ υἱάς- 

ἰ ρο(ᾷτ παπα ὕαπι εχρετῖα5 

{ο]ετίπεπατα. ΦΙαπίάσσω ααπππι εβντ 

' Ὁ ᾧ ποτε, Ἠδε ρε ἁϊρτεβιοπεπα. 4 

Ἠεισυ]ῖς ἵπ Τσοῖα γαβατίοπε,Μετορυπα εχρισπαξί
οΏς» 

εχάς. . Ώε τεβις ὰ Τεἰασποπε αἆ Ττοίᾶαι σεί 

Μετορες {ππ: (οἱ [πβιίατες, απ ϊρς Ρε[ταπι ἵπταἱ 

Ώας Τη/{αἱα, ας οσα Με 

{16 Μετορας εοπείταξαπι ε 

ΡΙΝΌΑΕΙ. 
:: ΄ Ἔ 

ανώδεκα σετεω, 
κεωας τ' ἐπεμβεβκώ- 

ο « { ε/- 

πος- ἱσποδαμου «λε 
αρες 

δὲς πόσοι. ἀπειερμαχας 
5 

΄ ο ) 

ῥέζοντά πε καὶ παν ἔοη- - 

ἁπδῖος δεῖ] επεπευς. νδὶ Μίαϊ5 

απά ατα ανα πο πια 

: 
ἔων κε φώΑ 

. ς ν ών τν 

λό2 ὁ μὺ ἔανιως. επεὶ 

κε, 

ὐ αζῶΣ παα]ο αἩἴαπι αἰλμονεσιαεραεέρ11 εξ.
 

τορε ἁιεεραευτονίάε δῖτᾶ 

{ οὗ Ομαἰκίορεα ΕμΥΡΥΗ 

ζμῶσι φμαάγίσα, ἆο-. 
ἀπ [αχο; εγοά(ὅμε -. 
εζογΙ2Η ἆοπηίογες 5 
29: 611 ϱπ/ζΕπάεγαηΣ 
ΡεβηεάιΣ. ΙπεχΡεΙ- 

{45 δεί γ1άεγι εαν 

σημ ἀπᾶΗ]ῃ ᾗος ηῦ 
ζηγεἶης]: μοπία]η εἲ 

Τείαπιοῦε Αεβθίπετα,σπί «οπα65 Ες 

ὃς Αἰεγοπεῖ ο/σαπεις 

5» Ππρετίοσε Ο5 ἀῑκίπχης. 

ὅτο εκ Αβα τεάεπηϊες». Ὡς 

δ. 1.4. Ῥεϊαπι Ίος αἀπετ- 

βΠαπι αλ Ἠετεσ]ες 

απιαῦατ;δς εκ απα ἀεα]δείς Ποίαδας., {πµεερίε “Τλεβαίηπα, εὐῖ πα Πατ ῬΕϊ- 

Ίρρυς δε Ααερηηςιαιί 29 πας» ἃ 
τμ.άἆ.β. . 

ο 1 μον, (πι Πετευίες εκ Ευγενία Ῥομες αδίσετεῖ; 

ἷς 1ςγο αητοταυδί εοπιπιί(ο ρα ο, 

εωττης, ὃς Υἱβίπεί απαεμο Ὥετοας (απο οοπιπηῖε. - ου 
ε]επα «οΠζοσαµετοῖ,Εετεμ]ες Ώπυτῃ εἶἴαμα εκεμς» ὃς 5ἱ5 

ἀωεῖάϊτε 1 Αἰεγοπευατς 

πιοη Αερίπεηβς, . 
5 πα πό 
αἀπεερμάχας.σποπιε ἆε Έοτειπα Ῥε 1, 

σποὰὸ γάπεεβατ,ραυ]ὸ Ρο τε {Ηἡς Υγιηςαεη. 

ἷσ 
15 

ὃς {επίπτα ἵη ΡᾳταρΏταῦ, - 
πα ε} . πο 5 : αν πεὶ ῥέζουτα, Ἀατίο ἀῑξὰ {πρετοσίς » ὃτ 6ποπιε αμθ ἆσ 

31ΟΏ ἀῑβιπία ἆρσαας Ρεερειταταατ. Ὃματα 1η. Ίεπτεηε 

. 5ελο].ρσοΡοΏ:ς. ὃ- δρώντα πε τα ) παφεῖν οφείλεται. Έτξιας 
3 . κ. τας 

ππον ο ο 3 ΄ ος Δ ν Ε) 

Ἑνηριάς»» σεχ. σερεη» ενα τὸν 
εἰθγασμιέγου » ο 

παρόφρόσιε, ; 

Ῥτολωσεξ σης αποπᾶπης
 

π Ἡδς Φστεβοπε ας Ηετ- 

σας ἔε Τεϊαπποσϊς.τεδας 

σε[ῖς, Επι ΡτοΏσῖοσ » επΏι 

ες επςοπήα{Πς] «ριπήπ]5, 

ας 
τ6ρυ 

5 
εντςρ. κὠλ. ῃ,. 

3 
σοὲ- ρεοικρὰὶ σι Ἐξενέπειν απο 
΄ : ον 
κε κε τε» 05) 

ον 

υῃ 

αν ΄ 

ὥραι τ) ἔπειρρρνναν. 

γι σὶ ἕλκομαι Ἠπος 

πετίως Ἱτοίαπος ἀαχοτηπεννε 
νίάετε εξ 

ἵπ Τβ]ηπο Οοπιήαςο 

µϊς Ἐξετείί ἁμοδςςίπα
 

οἆ εἶπι εἴἶα τα 1π Έετ- 

σ]σαΏτεπα ορρεεβις. 

εὔίης ἁαδή έππε εὐεσεας». α
ἀεὸ τε αἳΣ 

Έτεπίπα Ματς ε ἀλλοσεέσαλλος. νσ- 

εεε αεσ]ἆετε Ἠοπήπῖρας
 

ἴατα ττασίαπα νεσίαηα 

ἀσαΐω Ῥήέσατοσε» ἐξ 

μετόρελα. 

Άϊαπε αστεαι ος {αχμπα αἆβιας 1η Ἠὔμππς εστατε. Ἠπίς Ῥεα[το
 ἀπτεταῖε Τεῖα-. 

πηπε αἆ Ἆτπς, πᾶπε αά Παπ. 

10 αξξεςῖς,5 τί ο τα 3 Εβοίατας. 

Ῥγούκα 4π2ε”1 εἶο-.. 

ο)Η- ΡΤοβ1δεΣ 16 /έχ 

Ῥογαό, Ρτορέγάµέεσίαέ 

ΣζΑΔΑΓΗΥ. (07 πΕΗΠΗ ἱ- 



νΕεμΜεοκε. ΟΕ 
οσα Ίαδοι ντ Επι τοτας ἵπ 
Ρειίοπα Ιαπάδας, εὔση τξ- 
Ρης πβαης απο τηε ερῖΏῖ- 
εἶοπ ἁατατᾶπα ῥτοποΙ{. Ἱ- 
ἀεόαφᾶε ρτορετο αἆ πιει 
Ένγπιπῖ εοπιρἰεπαεπτάπα» δε 
{ππιπιο ἀεβάετῖο τεπεος αἲ- 
αἰωσεπάϊ ποπ ]απῇ αἆ τεά- 

εἰεπάππα ῑαπι ρταβίταᾶ. 
Οπαπαῖς- ἰσίεας πιεάίατα 
Απιρµβπτος Ἠετεπ]ας Ἡβο- 
αία Ραττετῃ πὸ πατταπεσίσι, 
λῆς τᾶποεν ἀεβπατω, ντ ἹωΙ- 
«Ππαπεηδας αἀπεσίατης , πε 
αεγτεβεπάεπά1 απίατη αἃς- 

ρεμέωίᾳ 9ηεμὸν. 
ἔμπαι καὸρ έχει βαρεὶ- 
α πονπα; ἄλμα 
µέοσον ο αλήτειν ὀπιβν- 
λία, σφόδεα οόξομλο 
ορέων εβῥτεεοι ο ο) 
φάει κατάβαφεν. 
ΦΦουερὰ αἲ ἄλλος αλὲρ βλέ- 

στων 
ονώμαν κενά) σκότῳ κυλή- 

δε 

ΙΥ. δα 
[εεεύγοία εριάέέασε 
οηΙησεπά1 πο Ηή. 
δεά {αΠΠπεῆ  αμ2πη 
{Τοπ ΡοηΕΣ π]α- 
76 ΦΕΓΗΡ6Σ ΠΕΙΤΕ” 

βε Μηάήἡν. ΜΗίσο γϊ- 
᾿4εβήπΗΥ ῥο[ἱδης [ηρε- 
21θγες 1 {πες ἀε[εεα-- 
4εγε.Ιπμ]άὁ 11 αρ 
γ:γ {ησµεης» επ μτη 
ἔπαπε {η ΣΕΠΕΟΥΡ γοί- 
μΐ1. 

αεηείδης, οὔββαπι : ὃς νἰάεατ Ὠμς, απἲ {αι ἵπ ἀῑφτεβιοπίδας Ιπιπιοάςτατίοτες , Ἰοησὰ.- - 

το ἔοτε ντ 15 απῖ πιὶΕὶ ἁπαϊάες., ηἱ 41 οβιεῖατ. Ίδαπα απί αἰἴστα - {αρετῖος ὃς εἰατίοτ.Ο πατε [ρε 
Σηµ]άο οευ]ο {πσπετᾶς,ἵπαπε ὃς Ιτττεῦπα «ΟΠ βΠαπαϊρίς Ἱωτεπεῦτίς {αςεως το]ητας. 

πὸ μακεὰ αἳ. Α ἁρτε[τοπε αἆ τει Ρτοροβέατα {ετεµοσαε Ῥϊπάατας, {άαας. 

ἁμαθις ὡς «ας: ῥσίπα,αμίᾶ ρτοσ]ταῖεπα ἀρτε[ιοπῖς γεταῖ Ίες εβτπήπῖς εη- 

εοπιἰαΕῆςῖ,ὃτ άρει νε αὰ ]απάετα Ρρετίοπᾶ οπιπία ἁἰεαπευσ:{εευπάα, αμία πεαιυς 

δες Ὀτειήεβεετη τεάροσ!5 1 Ἡςετ,Ιπβᾶτε πἰπήτυπι ποιΗ]αηίο,σ1ο {επαροτε {οτ- 

τὸ ερἰπὶείοη Ρο] αεἴεας εταε.δίε 4πτεπα τεάἆας Ῥοξῖα γετρα. ἐμὲ Ὁ µακρῶς σελ” 
2 ΄ ΡΕ ΄ { νο ΄ ’ Ξ 

Ξείν Κωλύει ο ασ ΞγκΩρλου Ίομος  κθᾖ ἐπειῤρόμος Ἕθργος ὃν 

αθ 

” 

Ίνρι ο Ἠος β,σρόθρα ὀπιθυμῶ ὃν γουμίωία» } ὑοσεούμέω ὀπιδεξοδαι ὃ' ὀποίκιο ἕ- 

Ἐωον. 17ηςε Ε7ΑΡ:, Ρτοιετρίαμεετ ἀϊαίευτ,αὰ παροτεπεί ἀεβάετῖο ετοβίτατ, Ἐτ 

τά πιεταρλοτίςὸ ἠμπήσης ρτο ὀπιδυμία.Ώς Ἆας νοςε γιάε Ργτῃ. Ο4. 4. Πτορα. 

ἄξείπια, ρέώμ ΤοἨ. ὃς Ὁ οε-ρτο 3έγευ.εοπ(εσαῖεας επαι ἀρήποῖνε δε-αΗ01 Ῥντα. 

ο..δὲ 5 απαπσυαπη τερῖε βεπήίυασα {ορία». ΡΗΧΑ 

΄Έμπα κάιρ. Αα εαπία εης ἀερεαε {151 ὁ ἀπρτεβτοπε Έεπχρετατε:πεπηρε απ]α 

681 εαπεπάυπα εβ αν Ιπηπασίς, αιῖ εοἱηίπίαπάτ απ{άτα οπστυπε. ΑΠεσοτῖα εξ, 

σπαπι εχρῄσαξ ραταρΏσαβς. ποντας Ροξτ.ΝΟΣΕΡΣΟ ποντία, ποΥτκλ,δαλασσία.ὃε ολμα 
Ὅου.ρτο ἅλμν. ὃς πονπαὶ ἄλμω λαγίηα [αῇβισο, Ρτο ἆλμνςὸ Δεέλασσα, [214ρη Ἴλά- 
γειαλήτευε τῇ ἀπιβκλίσΏος εἰε,τοῖς ἐπιβελένουσιε : ο. 

σφόδρα οδξομδο. Εοεεᾶ, ο δξομὃο πολὺ Μῤρέρουτες τι αὐπτέχων., λαμσεςς χαπαβαί- -- 

Ίουσε.Ῥωτας 5ο]. Ώαε ἵη οµποπῖάεπι τοσα πεσί; απὶ 1η ἀιρτείποπίρας παμίσας 

ετος,ξς ΡῬιπάατϊ απαυ]ας. 
ϱΆυυερὰ ο ἄλλοι Όποπαε 

Έεοπιτο {1ος οβετεξταξουες.4-4.ἄλλος οἳ αν 
5υγερὰ {ητωε αἀιετοΊαΠεςς , Ῥτο Φφβογορῶς. κεγε 

: 9 

δε ΑΌτε σκότῳ εΏ εΙΗρβς Ρρταροβεῖοπῖ ὁ. 

σας. ]-- 

ᾧὢ ἀποδώσειυ ὠμολόγη-- - 

1 1 
: » . 

- 3 ον Σά 

αυα ἆοσεε Ἱεήτος εΏε ςοπαςᾶς Ιπυιάοστασα: {ἆαπε . 
5 ο,” ν Ξ .. 

Ἂρ ΦῬονεεὸς ἀδὲν αθυύσει ΦΞοΥῶν ἐμοὶ Ὦοττὸ 
- ΄ 

ΔΝ ον. 

4 γυῤμω. Ὥος εξ» κούυ βουλίω: 



σ54- 

πιράφεοσις, 

Έε τι ἴαπι ἠπαϊάτα Ωμ] 

ϊα πιε Ροτεβ, Ὡς {Ώ Ῥο[ε- 

ταπι πον ποςιησασι το Ὦς 

Ρπῖο- Οετιὸ επῖπῃ {εἷο Ώχε 

του πἰπὰς Ρο πας ασλπα 

Φλάεωας ρτα να Ὀϊ]επα ξοτα 

φοξιαπι:ας (ῴφετο ἔοστήπαπα 

Ἀοπίπατω, Ὀεύπισαε εξε- 

Κατά νε ἵωταε Ῥειπιαηεας 

εχ]τηῖα Π]α οξείες Εεπ]- 

ας, απατα παϊΏί ἁῑπῖωα το- 

ἔσατας ἠπιρετεϊπίτ.Ασε γετὸ 

ἁπ]σῖς εἴτεατα Ππευτα «ας- 

σπες ρτσεῖατα Ἠαιπαοπία, 

συα]ῖς εἲ Εγάϊτα γάπῖα, 8ς” 

εοπιπιοάατατα {ταππι «ος- 

εἶπο: Ἰάααε η στα ίαση Αε- 

οἶπα τιππα(ατεδὰ ρατίς απατα 

πυῖς Έειςος Τε]απιοπῖς ΠΠ πςηοῦ α/ας ἆοπρΏτω τεά τε 

ΡΙΝΡΑΣΝΙ 

ἔσῳδ. κώλ. Ιγ. 

πχωμααπετοῖσα». ἐμοὺ 
” Ὡ Ε 

σἳ ὁπιίαν αβετα) 
» ΄ - ϱ 
έδωκε ποτµος αγαξ» 
ο ο» ΄ 3 

εὗ οἰό' ὅτι «χθόνος Έρπων 
. » 

σπεσορούναν τελέσει. 

ἐξύφαινε γλυκέα 
ενώ ο 
3) τοι ουχ ΦΟΡΡΟΥς 
Άνφα σωὺ αρμογία, 

΄ ΄ 

βέλος σεφιληρδῥον 

Οἴνώνᾳ. τε. αὶ Κύωρῳ 
ἔνδα Τευκρος ἀπαρ” 
: ποσο. 
ὁ Τελακωγιάδας. αἁταρ 

3) ω”» 

Αἴαι Σαλαμῶν ἔχει παπεώ- 

αγ. 

αμοά εμάιε βΗπηή- Μή- 
δὲ απ τεπο σα{εη νΙΥ- 
Ζήσε ἀεάις [Ότενπα 
γεσίπα, εετΣὸ (610 φμδά 
1η {εὔμεη {επρι» [154 
ε0ΗΡΟΣΕΙΗ εἴρεῖεΓ.Γ01-- 

εὔατα Γγάΐέα εµήη ῥή1-- 
Ίποηιά ῥος ζοῦ πε ϱ17- 
{161 σΤΑΓΠΙΗ΄ Ὀέμοπα 

Ο ΟΎρτο όν ΤεΜίε 
Ἡπρεγας τΤείαποία- 
4ες. 4: Αῑαχ δαἱαμη- 
Εύη οὐσίηρε ῥ1ΣΤ4Η. 

εεπαῖς οὔἵπι Οεποη:ᾶς ἵπ σταίαπι εοσρατα ΟΥΡΣΙ απαπιτε- 

ππετα Ραῖτῖς ατατ οὗ πιοστε Αἷά- 

εἶς,α παπα π ατα εἶας 1ρίε ποὮ εταῖ εοπ{ζᾳ5.Ρτατετε ἵω σταίατα σαἱασηίπίς {α αὖα τερηαυής 

ΑΣ. 

ο αμασπετοῖσα». «ομστεε εµαι {ιρετίοτίρης, ὃς Ώος 

μαιπεάήσω : ὰ χαμαμπετέω» Ε14 εχάο. εκ χαµαὶ ἠήή ὃς πε 

πίᾳω.Οοπβ μπι απσά Ώμπηά εαάπε,εαροπς ἠΥΙΣΗ1Η. 

ἐμοὶ ὃ- 6 οπβάϊε Ροξτα {ο π νιτταΏς ὰ παζυτα Ίαβια
 Ειιάϊο ρεσπιαπήασαπη: 

Ὀαας τὰ Ἰμαισεετα ἀπυ]ότα Εαεάτηπα» αἀμεεία
ς απααι Υάστης {πεοπευίζα πιαπεξ. 

α-ἀ. ζω οε οι αγεπζω ὁ Θεὸς καὶ εἶμμαρμλ
οη Ἐδωκενπεπῖσευχα. ὅτ καὶ ὁ µέλλον πχέδχος ἔυ- 

΄ 

.εβετες Ρτο εοπιΠι. - 

τέω Ἱπιβταξο:ρνό απο 

µοιεεν οληώσει, Τηϊτετίτα οὈίετια Ρροξταπα ριὲ αρποίεετε ΈΏευπι ντευεῖς ἶας»5 

Ι{ΟΓΕΣῃΗ. 

ἐξύφανε. ΑροβτορΏε αἆ «ἴεματαπα : αμα, ροῦ ατα πι αὈ{οἰωῖς ἀϊστεβίοβεπα, 

οσο. αά ἱπβίεητααν πια ατοδὶ επεοπήμπα,απεπα ἃ εἶατῖ Αοβιπετασυσα πιοῖο- 

- 
5 ΄ Ξ 

τα . αρα κσνο ἐξυφαώνεν πιοιαρλοσίςμι εβ, {ππαρεασα Ἀτεσκτ
οτίρις- 

1γάαπι ατπιοπίαπι,α]εσοτῖςὲ ργασγαῃ ΕρηϊίΠεαε,ίευ φαΤ1εςΑΣΑΠΗ» αποπίαπα 

πιε]ος Ὦγάϊαπι ει νατίαπη, 
δε Τγάἡ] εταατ ατεῖς Μυῄβσα: ρε Ην - 

σος ο - τς 
2 

Οἰνώνα Ώοτ.ρτο Οὐνώνν.Όέποπε ἀῑδτα ο Αερίπσ ὰ απούσπα ΟΕΠΟΠΟ» νιάε 

Ευβατδ. 1. Ογρτυσι 1ᾳ 

ςαἱοπαίπεπιτερετεσε»σας
τα 

ο απηϊπιπιὸ ΓΕΗΠΙ πια]ὲ εκεερί{ες. 

τος. Τελαμωνιάδας Ώοτ.Ρτο Τελαμωνιάσης : ραττοηγπήευπα: 

α ἀῑόχα Ττοῖα.Οπαπαπαπα αμζεπα πὴς Ουρ, θαἱστηῖ- 
εἴας Τειοτῖὰ απο Τεαςτί 

Τοἱςῖ Πε πεπείο,αυα νιάεπεαχ 4ἆ Αεσίπαπα πο ρεί- 
αἲς,Ε.ειοςδ,ΡΕτβία,ΕΡΙν 

ᾳ λος : 
{α]απο τεαµίς Τεμσετ, αππι Ττοῖα «αρτᾶ Ώηοῦ οΠάθσεξ 

Τε]απιοηίς ραξεῖς, αυ! {ρίμτα {τατετΏθ; πιοτσῖῖς εεῖαπα 

Αίας. νε Τειςτο πιαῖοςί Πας» ςαἱαπι]τΏ]ς εταζ 

αἆ ἁῑβετεπτίατα αἶτε- 

Σεχε πε ἀμ]εῦς εἰ 



ΝΕΜΕΟΕ. ΟΡΕ ΙΥ, ας 
εποτε:α μία {απιεα Αεσίπετα ἔπεταπε απί εα Ίοσα ΓεπΗΕΓΙΗΕ »ἷπ Ἰαμάεαι Αεσί- 

πεπίυπη Ώσς ἁἰεπατυς,α οί Ιαιάίους σαμάετε ἀερεῆε οπαΏες 11ᾷ σεβίοπεΣ; 

γεροτε εοπίαπρµπες. 

περάφεφσις. 

Τεετα Τεπεες Τη{αἷα, Ἡε- 
τοάἸοτατα εορῖᾳ ρτοςυ] αἱ - 
Βίεαστῖς, ααξ {ωπιατί Επ- 
πῖπο οστατ,ίη απατι ὰΤ Ἡς- 
τὶάε πωαττε τταρ]ατας ΑεΠΙ]- 
1ες Ἱπιρετίαπι οσυπαής. Ττέ 
Ῥμτμίς ντος ΤΠεβα πες 
εαῖῃς ᾿ἁοταῖπα εᾶ Τ]Εετῖς 
Ῥε]εῖ «οπῖησ. Ίτεσι Ἐριτε 
12τᾷ τεσιοηῖς,α παπα μοδα 
Ἡς βµας Ἱεορτοἰεπαης τεχ 
Θεεπραιής 1π 4πα νίάεας 
εχεε]ία. Αετοςεταμηῖοσαπχ 
«σἶαπι εεππῖηα Ρραΐζεν- 
ἆῑς θοδας 1άοπεα:αποσαπα 
ἀπϊίτασῃ ἃ Ὡοάσπα ἀπείτας, 
δεἷω παατε Γοπῖστα ἀεαοσε. 
Ίτεπι ἵα στατίαπν Τοἷςῖ οἴνή- 
ταΏῖς ατα αἆ ταᾶϊτεες Ῥε]τ] 
σποπΏῖς,απαπα εὖπα Ῥε]εας 

εροφὴ γ.Κώλ. γ. 

ὦ οἱ Εὐέωῳ πιλώι 48 
φαενα) ΑχΙλλε 

γασου. Θέτε Ὁ κρατε 
Φοίᾳ. Νεοπ]όλεμος σἳ Α- 
πείρῳ δαφρυσί 
Εουβότοι το «εν ἔ» 

ἔοχοι καπάκεντοι 
Δωφόναδεν αὐλάρδνον 
«οὺς Τόνιον πόρο). 
Παλίς Ὁ πρ ποδ λα- 
πρείαν Ιαωλκὸ 
πολεµίῳ χεθὶ «Φελοραπῶν 
ΤΙηλειὲ, παρέδωκεν Αἰμόγεσ- 

σι 

μετάρρασθο 

1 ἘΜΧΙΠΟ 44679 
ῥείασο ΑεζΙΙες ὑμεῖάα 
1η μαππ. ΤρεΓί νετὸ 
ἀοηιλασΗγ 14 Ρλεδίαο 
ΝεοΡΣο/εΏχ! 1ΣεἴΩ 134 
ΈΡΊγο ζῶσ 2, νδὶ επώβμ- 
μασ εὔμᾳ ρο/ες [εν 
σα Ρ/Σ ὄομες» ἆ 
Φοάυπα ΠπΏρίεπε, 

ν/ζπε μά Ιο 1Η πιά- 
9. Ῥε]ῇ ΖΗγε7Ώ αά ρε- 
ἠρΆ] ο Ἰο[ζμῃ ᾖο[μ1ῇ) 
Ἴρπµ μμ εχρησρα|- 
{ὲε Ρείε ο εταατώε 
{εγµα”, ΤβεβαΙῥ, 

μοβίῇ πιααα θιδαστ[σε, ΕΜἱ θβάλάϊε,ἒς εὗτη ρεῖὰς εἴος Μάα- 
οπεβα , Τ πεβα]ία αἁλαπκας. 

ὦ οἳ Εὐξένρ. Ὅπαπι Τα{ωἱαπα Ῥ]πάατιις φαγα γοςαῖ ». εὔπι ἀῑκέτε Λευκίω: 

οπῖαπι αἰδίσατ Ἡοτοάίοσαπα το] εἰτηάϊπε, ὰ συα Ρτοςι] παιΙσαπεῖΌιις τοςί- ξ 
εατ ἐπζηῖα.Ἑαάεπα Α οΏα]11ς ὀρόρως Υοτα(ης, ερ αυσία Τρ[ήσεπ]ᾶπι 1 Αηῃδε {αετ- 

εαπάατω ρτο αιήρίεατα (τας εἶα[ῃς παι!σαεῖοπε » δε Ρετ Ώϊαπαπα {απ ρἁιόχασα 
Ὃ 

ας τταπί]αταπη- ἵπ Ταυτος 5εγεβίαναά παπς γίααε ἰω[υίαπα εοπηίτατας εΒ, εἶας- 

Άπιοτε Πασιαπο. Ἑτ απἷα πείς εὃ τεαπεεαἠτ ΑεΠΙ]Ης «αἆαμες. 1άεο Α-. 

«111 «οπίεετατα εβ.Ῥοττὸ Φφαθγα ὮΟἵ. ΡΙΟ φαεμίω ἀῑκίτ Ῥετ πιεταἱερΏπ,ρτο 

Αευκίὼ. ατα αιοὰ αἶθιτα εβ , ἱπεάππα εβ. Οπα ἀῑα]εξο Φαρννος νιάε 

γιὰ. 4. Οατετπι. εεβατως Εππίρ.ία Απάτοπι,Ώαας Ιη[αΐαπα «Πε ὑπ Εμσίπο». 

{π εἆαιε Αε]επα Παδ]ταβε. . 
Τον φίλτάτον σαὴδ.» ἐμοί τ' Αχιλλέα 
Ο 96) οδωοις αιετάουτο γησιωτικοιβ» 

' Λευκίω ἐπ᾽ ἀκτία ὀντὸς Ενξείγον ποέουο. 

Στεπα ἵπ 1ρΗῖρεῃ. 19 Ταυσίς τα) 
πολυόνιδο ἐπ αἴαν, 
Αευκο) ἄκτα) Αχλλος 

Δείμοις κβλλικαδοι  Ἐξ- 



: ξεινο ΚΕ. ποντοῦ» 

Θέπς Ἠ. Οία Τπειής Ρεἰεί Αερϊπεία Εάενκος» 1άεο {ρίαπα ἵητες Αερίπεία” 

επαι πααῖοτες τεςεπίσε. ῬΗτλία ντῦ» εβ Τπεβαίία,απστι πείς οράπιήε.Γμεάς 

βεαπα,αησποίε Ῥ]μτατο]ουνε τεξετε θεΠο]. Οἵψπιραπα αἆ γηἱζαβήσ” «οπίσεπ- 

ἁπειντ εὉ εο Ρεῖετεῖ Αά]]{ ατπια. Ἡ υἱςαπης «ο {ς ἁατάσυπα ΓΠετίάϊ Ρρτοπαπε,α 

πιοὰὸ Ρρεπαἶπα {-ευπι «οπειηῦετοε. Γπεεῖς αππι1ς {ε ἑαξχυταπα ἀμπαπασοάο «οἵ- 

οτί {αο,ρεσίομά {αο]επάά ρτατία»ἰ]ἷα αρίατει : βοι επἰπι εαπάεπι εἴε εὖπι Α- 

εά[]ε «οτροςίς ος Οπο ΡειπήΠο, Τωεεή5 αιῤησίς οτπής εἶποῖα. Ο πάσι 

εἶπι Υ αἱςαηα5 ποπ ρο Ἑ εοπιρτεβεπάετε, ππαί]εο ἵπ ταἶηπα-ρετεαίῖ , ντ νε- 

Ἠεπιεητες αΏσετεξυτ. Τάπα ΡΗεχίατη {εεσί[σε,νεῖδ] {απατετήτ. Ἠϊας Ῥηεής α 

εἶπς ποπήπς Γηεείάϊοπ εβ αρρεΙαίανας Τβετίη εοἶετε εαρῖε Ρβεβία.δυπε αν 

ες Ευπρίάε 1 Απάτοπιαςίια ἀϊςαπε, Τηετίά!ς εῆε τεπιρ]ωπι,ομί ποπιεὮ Τῃς- 

τιόιο. : - 

πζεογηόχεμος.Μεορεοεππυς,αὰς Ῥγττῆας, Αεά]Ης βμάς . Ρο Ρε[]ηπα Ἐτοίςα- 

παπα να Έρίτο τερπαπίω{άσιο Φωαρυδα βρε εξ, Φίωεκῆ σ΄ αὐχῖς µέλει πέρατο». 

Ίου εμίπα ρα ταπεἡπι{εά υπιπετίᾳ Γεσορὲρτα ας. : 

βουβόται φεῶνε.Οοπαπιεπάατῖο ἘρίΠ ὰ ρα/εμῖς,δε Ροῦης.1,οςί ἵπ αάβας ρα- 

{οππευσ,{απε Ίμσα πιοπεῖπσα, απί Αετοζεταμηία παπευραπξας2δὲ ὰ Ώοάσπα ης- 

εα Βασήσσι ΑταςΏαπι 1π Τοπίηπα ππατε Ρτοάπευπεισ.Βομςς Βμπις τεσϊοπῖς σοπι- 

τπεπάαηεας ἁΡῆπ]ο ].δ.αΡ.45.Η1 Ῥουες» νε βίμητες (ετγοπίς Ῥοδιις οτεπαα 

μαδεηε,αμος Τ,ασίπο Ηετευ]ες εερῖε: νηάε Τγ1Πὲ ὕομες, Ρτάΐαπτες ἁπεμπτάς. 

Ῥουτὸ. βουβότηε»ε{ξ ὁ βόσ-ων Ε8».Ετ α[ααπάο εχροπίεης 5 Ρ[οΥ. Δοδόναση. Όος. 

Ῥτο οοΏΊπῃ. Δωδώνησωρβος ε[ίρον ἃ Δοδόγης Ἐιβαι]ι.Π.μ ες Ῥαμίβαῖα ἀῑς]ε σεθγες 

ψοσεπα Ἀοέθας, ὧπὸ αἩ αρορθται αὐτὶ οἳ αρῶὼδιρ1.{/έεη/ [νρετατε. : 

ἨΠαλίου.Ρε]ειςΤοἶσππα οεεαραιίερνε Πιρετίοτε Οὰα ετἶαπα γ]άϊπας. λατεέάν 

παρέδωκεν Αἰμόγεοσ βος εβ,δούκίω μὲ) ὁσήκοον ἐποίησε τοῖς Θεήαλδς. Ἑτεπάπα λατρεία ΓαΏ- 

αμασχ ὰ λάτεειοαἁἰεζθιιὲ βιαϊτμτ.Ἑε Αεπιοπῖα ἁῑέχα εβ ΤΕεβα[ία» Εάης -Ἄς- 

Ίηοπες Τπείζα::. 

: Ξ 
σαραφεόσις. 

Οεεαβοπεπι απτεπι Τοὶ- 

επ ορραρραπάϊ ἀεάετας 

ἀήπτία 28 Αεαῖο Ῥτορτες 

ἨρροΐγτεΣ εἶας υχοῖ]5 εα- 

Ἱαπιπίατη » 3εΕεΡΙΑ. Ἑτεπῖπν 

Ῥε]ια βμάς αεα τας οἀ Ε1δῖ- 

οσα Βὰς εοπᾶασ!ί5 αεευ(αίο- ΄ 

πα], ἱπαασατα5 ἀοίαπι Ραά
α, 

σαά νιςε σὶαά], 
εὔτα Νῖιπο- 

εαι Ἰπτοίεετε τε[]ες, (ο- 

εαῖϊ τεσὶς βπαδας Ρει[ααῄς, 

ντ ἵπ Ίληπα Ίασαστεπῃ αους 

επἰῖάς ἀεβαχκα Ρε τες 

αὐτιορ. “Κώλι Ὦγ. 

- 
εσλαρτος Ἰππολύπος 

Ακάρου σοολίαις 
. 

πέφοισ χεησαμλνος. 
πα Δδιόύλου Ἅ χαΐφει 

΄ η ε ἀ ας δρα 
ΦφυτευΞ οἱ ολοτον 
3 ΄ ΄ «ω 

9, λοχου 11ελιαο αι» 

σλαλκε 3 Χερωγ. 
Ν Δ ΄ 2, 

) πο ῶρσίωον «οσον 
στα Ξ 

σπεῶερμδυον ἔκφορε, 
Ἂ . Ξ 

σπορ παγερατε, "ρασύ- 
σᾱ- 

"Ἔρτα Ἴφροσις. 

Ἡϊρροῦσα γκοζῦ 

ΑτάβΙ ἀοίοᾗς 4924945 

γῄδ. Ρε 326 

σάλο 7μαεβΙμαΣΗ5 εβ 

ση ιοσεῖε ἐΧ η βάήν 

Ῥε[ο ῥ]μδ. δεά «Βί- 

7οΏ 4ε[ερίτε επι ο ὅρ 

Ἔεα]ο ηαΙμ ὁ 10Μέ 
ρβομασηίη ἀερίσ.1ς- 
πόσιφπε οπή ῬΙπε- 
Σε ὦ απάαεμη 1 

επίπαεὮ 



ΝΕμΈοαβ οτε τσ. -- ο] 
επίπιοῃ πο, επι ἐητετῖ- «αὸ τε λεότων κρασμά {εοβ γησηες 

ανα πες ὄωχας ὀξυτάτου, ἀκμάό ααβηησε, αιέίπφε 
ἄτ β]αας Ρε] πιοπτῖς ἆε- ο ς .ρ, .{]4ὸ ᾖογγεπάσγιῇη {ε- 
ἄπχετας, ντ ἃ {ετῖς Ἱασετατε- - ντ ο "ο ο μας Δ κ τσ. - 

επσπες εππα Ἰρίεπτει οςξῖ- ες σ1μή, εὔε οοὐηόμάβεεν 

"ἀετεε. Ψεελπι Ἆος ΡτοΠ]- 
Ξ - ρα ο. ο. 4 ον - - : ΔΝ Ες ς, 

Ρεῖς Οήτοπ: ἄστεσσατ Τοπῖς {η ξατῖς, απῖ Ιπτιοξέπτες Ρτοτεσ!ε, τηαίσσα ος ἃ Ρε]εο ἆερα- 

Ἠε, Ῥοβεα Τ Ηεεϊάϊς γηῖας εκ Νετεῖ ΒΙαδας αἶτο {οἶιο Ιηβάεπῦῖδας, πηρτίας οδείπη5, εοξτ- 

εἰείς δε ἀεπιθῆς οπιπίθας Πς ξοτπιῖς 1π ατπας [είς ππαταδας, Ππιοτταἡ5 Ποπιίαϊς παρΏας 

απετίαης. Νάπα σποάὸ 1πῖσαεπαι οπιΏῖα νΙΠςεΠΤΕΠΙ» παιοάὸ {π Ιεοπεπα ΕετοεήΆπιηπα , ουά 

-ἔαπε αεαϊβσπαὶ γησυες,δε ἀεποαπὰ ᾗλοττεπάσσΗπῃ αεἶες πιοτάαςίβππια, {είς εοππεστεας. 

Ὀ 

Γφάμαρτος.Όεσαῇο αιᾷ ἆατα «β Ῥεΐϊςο αά Τοίευπι ορρηβπαπάατη. (ἶπι επίτα 

Ἔτοτδεϊς, ππε ΗΙρροΐγεε, Αεα( γχος,ᾶπιοςε ἀερετίτεε Ρεἶεα» πες αἆ {πμ ςο- 

Ρυ]απι ρε[ἵνσετε Ῥοβεε,αραά πιασίευσα εἶπα αςεπίαξ, ἃς { αἩ 1ρίο βυριί {οἱ{- 

εἴεατα πμ Πες. εἰ Ππάϊσπίέατε «οπιπποξης ΑἉτοβις, Ῥε]εύπα ἵπεσππεπι 1π {γ]υας 

Ῥε]εῖ πιοπεῖς ἀςάικίεινε ὰ ξετῖς Ἰαπίατετατ. 9εά ή μις Ἱπποεεῃεα τεβες, 

Ὑμἱςαωασα πίσεααε οαῖ επίεπι εἰ ο οπΗπίβτεες απο ἔετας οπππες οεε]άῑε οἳ- 

υἷα», ὃς ταρίῖ» νίπευΗςίω ΤμοβοΠαπατομετίας» ΑἈταβυπα Ποβῖα πααπα νιεῖε ὃς 

Ἰο]εμαι «ερῖς. προς 

τῷ Δαιδόλε 3.Τνοεµς Πῖς εβ ἀπτεΠΙσεπά ης Ρτουε ἀεςίαταξ ραταρ]ῃταίς. ε- 

με επίπα {επι ΡειπΗεείεννε ος αεεῖρίατυς ἆς επίε απεπα Ψπἱεαηυς ξετεης - 

{αρρεάπαβε Ρεῖεο,α πο {ε ἀεβεπάετες.5εὰ πεοεβατῖὸ ἱπτε]Ησεπάµτα εξ Αεαά 

Εετίς οῬίίεετε νο]η]βε Ῥε]εηπαρντ αὉ Πήδινίςε ρ]αάῇ » απο αἱἱοαιί ΒΗΠει νίης. 

 πημοτὲ οεείὀετεευς. 
. ΄ 

ούτενυ Πεσἰεξϊο αιισαι.ρτο ἐρύτευς: εταπΏαεηπα νοςαρ{ππι,ρζο ϱ/χαναδαε, 

«Ἡτελιάο πώς Ῥεηϊρηταςς Αεαίΐῃ. 
ἄλαλχε.Οαμί αἁπμιαης αμα Πδεταεας εί ὰ ἁο]ο Α εαί(η Ῥε]εις ἵπποσεῃς. Ἱ]- 

-ἆππι ΟΠΐτοπ επῖρυϊε ρετῖςμ]ο, αιῖα Πε Τηρίτες γοἰεῦαε ΙπΏοσεηεῖα ἔαμοσο. 

πρ 3.Ώς παρτής Ρε]εῖ ὃς Τ Βεεῖά!ς πας ἁῑευπεας, αμὰς Ρτοςιιγαιής 6ο: 

γε Ππρεσίοσε Οάα Ίαπι νίάίπαν». ΑΠεσοτίεὲ ἄπτεπι Ιοᾳμεης Ροξτα,βσπίῄσας Τηέ- 

εἶπ οπαπες ταείοΏς» Εοείβίπηας {αοεετβισϊεαάασαπα ποστς Ποιήπϊς πηρεία- 

τηπιαπα βαήΠε, {εὰ εἶπα ρετρεειὸ ἵπβατες ΟἨίτοα , ταπάεπι εἶης απάπααπα ῆς- 

κήῖε.Εε εετεὀργε σοἵε ροξτα,Ετλη αλέεος ἑωωίω Ἠολλαὶ μίάλ ἔι ἐδέλησα. : 

| παγκρατὲρ. Ἐρίπετομ 1σηίς.ᾳ.ἀ. τὸ παύτων κρατοιῷ ὶ διασοζου οι τὸ ρδειρτιὸν 

ὃ δωάµιως.Αρασυµαχα) οεπῖτ.Ὦοτ.ΡτΟ Δρασυμαλώ).ὰ τοξτο Έπο. βρασύμόρε»- άσοᾶς 

Άεο[.Ῥτο οώσα».ρατεῖςῖρ.Αοοτ.1.ἔρασα. ΥετΡῖ-οᾷζω:αποάἆλνε Υυ]ε 5ο]. Εῖε βηῖ- 

σας σαύο,ὁπίαω. δε εταποέεττιτ ἃ τεπαὶσῖθυ»,απί απιµη αὖ ορετε εεβαπε,θάζοι 
πο κώπος» γέρος καθε,’ εΙῥεηΣ. 

σεράφραοῖς, ἔσῳφ. κὠλ, ῃ. ο. μεταφέασν. 

Φεΐς ἀἴτοπι α παρεής Ῥείεας ἔχαμδν ὑψιβρόγών. οδεχῖᾳ Ἡη γΚΟΤΡΗΝ αἶέο - 
Χσσ 



ο 
Φάτε Ωπιροβο αεευποῦος- 
τες Ώσος εστι ε]εες τα σα 

σπατίπος,α πί εἶτέβ τηεπίαπα 

Φε ]ία ἔπα Ρταε]ατε 19 Ὁς- 

Ῥεπα εοπιροΏτα Ἡαθερᾶτ τω 

τποητεΡεΠο:απὸ 1Ρᾳ νπαί- 

σαηίᾳ πιαπετα ατα τιν οἱ - 

ελΏᾶς επίεπι , Ἡερισαις 

εαπος,αἶ] αμμά, δε εοπςεί- 

{εταατ οπιπεδ,τῖ Ραςεἶαταπα 

ξεροτεπῖεπι επ, Έος «οπῖα- 

6ο Ρο/τεπϊταίεπι εοπίε- 

απετειας. Εππππεσὸ ααίά 

Ἐ]πιαίατεβαπι ἃ πιαῖοτξ- 

ὃας εοπιπιεπάαης , Αεασί 

Ῥοβετοτασι Πο ήαπη Ρτο- 

Ἠκιὰς Ρτοροπο «5απὲ απξ- 

φάσπιοόυπι τΏατε σἶετα (4- 

ἄες οεαάςηϊταῖες πἼοα εξ 

παπῖσαὈῖ]ς,(εἆ Βἰς εἲ παπϊσαπΏππη τειπαίπας, Υπ 

εοσαα τας. 

Ρτοροβταπι τεστεάετα. 

Ἐχιιδυ Ὄος: Ῥτο «Οπ1Π1. 

Ἀϊγρείδων Ἱπτε]Ησε ΤΠείπ.Ρουτὸ γαμᾶν Ες εκροπεβάα 

εἶβς.1.Οἀ.1.Νεπα.νΌΙ εοάεπα {επέα εἶάεπι (Πήτοπί τή συαευς. 

Ρε ο Αα Ἑ Ἱ. 
μίαν Νηρείδωγ. 
εἶδεν ἳ ἔνκμκλουν Ἕδῥαν». 
παλ ἐρανᾶ βασληες» 

πόντου τ΄ ἐφεζόµδνοι, 

«ώρα αν κράτος εξέ- 

φαγαν «ἐς Ίένος ντο. 
ιά ΔΝ κ ΄ 3 

ΤαδΗρΩΥ το σος ζόφον 5: 

πδρατόν.' ὀππέσρεπε 
αὖτς Εννώπος ποτὶ 

“ 2 ρα 

χέρσο; ὄτια γαύςς 
ἄτερα 1ὸ λό αχ περα ὸ λο2ρΥ ΑιαξΣ 

᾿ Ν νν 

παίδων τον ἅπουτά µοι θλελ- 
θε}. 

11ο η/άεμεῖμηε Τά 
ππογείά μη νιά1Σ εΕ1ΤΗ 

ῥώγὲ αἴγοαπάασηπε 
(εάΗε » επί γεσες εε[α- 

7474 01ε {ηάεησες» 
ἆοπα ὦ Ροσεμζα έκ- 

ῥΙόπεγκης » {ρῇ ν/ζμέ 

αά Ρο[εγ/σασεῖη.6μώμέ 
Ρ415 νετσεης ο οΕζ- 
«η Σγαπῇτι Πεμ: 
ΥΕ ΑγΜΙάΜΙΡΠΕά 

μ4μ8 

Σε7γ4/Η. 

{4 Ἐμγορό 

1Πο-1ύΗε 

επί δή (2ΥΊΙΟΛΕΠΣ ἄε, Αεάςί ος ο ες 

Ρε"ΕΗ27Ε7έ. 

Ίτα εἶπι πον Ροβῖς τες πεῖχας αὖ Αεαςί Ροβειὶ 

ὰε Ῥε]εο ροὔ μπε αςαἴρ1,δς ἀεβεπς. 

δν οἳ. Ὦ ή) Ίσα ρτα/επεῖα πυρείας Βαίες ςοποπε[ατηηῖ, 

Ἐτιάς ἱπεετβιετιηε,ἔυκυκλον ἔδραν ἀῑεῖεμπιοο 1 
δὲ βεεμπαΌετεης ππεηίας οεὈ]ου]ασ]. ἐραντ, πῶτου τε βασληες 

Φιιλάσσποι Θεή. Ώοπα αιταετυπς 1 ο πάσι γη]εαπυς ε 

εᾳμο5» α)ή αἨπά. οι γοεατα αἆ εοπιἠιήμαι Ὦ ης 

ἀπ{ετίρειπα «ζαΕ, ὁ κάλὴ λαβέτω πω αε.ν 1άς Το ἵαπά 

αις ἱπιρετάπετάπε γίαιε 

Ἀεορτοίεπιης,ροίεητες ΕμοσηΩΕ. 2έας ὰ πομαυ]15 

24ος. νἱάε 3.Ργτῇ. 
Ταθάρων τὸ Φε. Ἐβραποάυς. Ὄναπα ὁρεο[ικ]οτῖ Ἡ 

σιπετασαπα {είε τειοσατ : 

ἆεο αποπιοάο Ἐθρόπω «τσ πεςειτατεπι,ααιεδιαὲ 
{ππασπα85. 

βηςὸ ἀῑκίε το πώ γαιῶ. 

ἅπερα }ὸ.α-ᾱ. ἑ ὸ ο 

εΏ ὠπολογα», αμα εχροΠῖς» 

ες παµσπο: πὐπαίσητα τεΏέτα Ἰοπβίοσς τα Αοαςἰάασαπα Πεοσ]απα 

Τιπιαίατεβυσα τεάΊτε.. 

6 

Πάῑσιο,αιδἁ 1π-οτρέητ 

οτάία» Ῥοπαία | 

Θεῶν κρίον.Ῥοτέπάαπα απ.
” 

4ε Έακορεαπι ἔεσταπι νεσία παπά τερεῖετε 

ς εαπππίπε τεςηίετς., 3ά τετα 

ῇ 
ον] 

. - ΄ 

«Ἔγωλυ. Ἐτ πο εοἈατεσε εὖπα {Παρετίοή δη». μίαν 

σα νίάετατονε γυµφένευ αἩ-
 

Οποπαυαπι Ώσς 

8εοπιπες εχεερίᾶ 

{εάετεΏς, - 

ᾷἷωε οὗ ἐθαδίο 2 καὶ 

πίεπα ο» ὈΝεριααας 
Πμά, εά 

αἆ ροίτεεταεεπα. Εεεπῖπι Ασβίϊΐες εἶας ΠπΠυμς» περο5 

ἃε τταπβείοπεπι αἱ]εσοτιςὸ {πιτΗξ-: 

τίατα 11. Ρατοαριτας ἀεείαταπαιις. Ώ)ε (ααάϊοις. 
- 

376 

ἁτόχασι. Ῥυτεπι αυέεαι ρτο Ένρωπο Ιεσεπάπῖι Εὐρώπας χέ 

Ὃ 

κ 

Ν 3-8 ΄ ον νο πα ΔΝ ο 

απο ὁπι σπα τῶν Αἰακιδῶν πο 

αλά Ππεριπάατο,ὰ (σαάϊτισα 

ἓε εοἶυπαπας Έεσε 

τ 

{οά πιεπἀοσὲ {εεϊρίεας» Ρτο 

1βοτ]ο ὧε πααίοπίδη5 Αε
- 

απασα αἱερβο- 

αὗς οι απτς 

σσ) Νεααε επῖσα τι- 

ὄγγια γαὰςρετιρΏτᾶ-- 

ον ἀφικέδαι. Έε Πας: 

ἆ Ἐπτορᾶτα τεάαεε-- -- 

ὥρτεβιοπε, αᾱ- 



- ΝΕΜΕΟΣ 935Ε Ιγ. 

παράφρασς, 

Έτ εἶτι ἵα ΤΠεαπάίἅα- 
τηπι Εαπή]ία, εκ αὖα -οτεῦσα 

ἄπεῖε Ἐ1πιαίατε τας, Ἡε {ατῖς 

Απιρία Ἰαπάσπι {εσες,πῖΒὶ 
ἄατα αἆ εος εΏ νεπ]επάππι, 

νεταπασατῃ ρεοσαρτας ρτᾶ- 

«ο υϊδοσίας ῥτοεαπιεπα 

απας εοπίεαππᾶ «νης 1π᾽ 
Ομγπιρῆς, Γή μιπής δεΝε- 
Σπεῖς ααάδας 1π εετταπάπῖ- 
Ῥας,εοσροτῖςτοῦατ οῦ παξ- 
Έτοσαπηα εχεσοιταξίοπεσα αἲι- 
σεατίοας, {πα ξοτηταἁἷαῖς 
{ρεείπεν εἀιάεταης, ὃς ΥἩ- 
ἂε πππαπατα Άη «οτοπ!5, 

απαταπι ἑταθάς εἲ σ]οτῖα, 
σεάπεταπε. ἵτααας Ἑ ἵπια- 

Ώτεῖνε απάϊπιας τή ρ ατα εδ 

ερπασασι πἠπήᾶταπι Ῥγαίτα 

εατπήπῖθας , οπα Ρτο ΥΣ: 

εεοτῖρας [βετοτήσι εετεαπαίπαπι 

ο αἶῃαὶ πιαττῖς εσα: Εταετῖ εποοπήα(άσαπα οΆσπλοτι 6ΟΠΑΡ οασ, 

Θεαγδείδεισπο 

ατ]]ετα ρταεἶατις» ὰ σι 

Ώτοβας.Ἠας Ρ]ασιπαής δέ ἱπβσπῖδιις νιδτοσής 

ΤβΠαιής, δὲ Νεπιείςυπάε παπα ατα βπεςος 
ες 
αεζηύωγ. 

ππεπαστα εοτροσῖ5 ἐκετσεπε,βοπαί
πεςτσε 

οφῇ δ, κώλ.ἰγ. ϱΡΟΦΗ | 18 

-- μα 35 

Θεανδείδωσι δι αξ- 

ἐωύων ἀέδλων 
ο νο ον 

κάρυέ ἔποιμος Εβα» 

Ολυμσίᾳ τε }ὶ 1μος 
: : 

Νεμέα τε σιωσερδνο 2 
Ένδα πεῖραν Ἐχοτελο- 

χα δε Ἀλυτοκάρπων 
ὦ νέου ἄγευ οεράζων» 

΄ κ 5 ΄ 

πείσεαν γὶν ἀκούομδω 

Τιμάσαρχε ταν ὅταν - 

κίσισν ἀοιδεας 
. Ὢ 9 ΄ 

Φεόπολον ἔκμεαι. εἳ δὲ 

ποι 

µάτρωά μ) ἔπ Καλλικλεῖ κε: 

λεύεις 

3/ Ν 

1ο 

μετάφεασις. 

δεᾷ ΤβεάΜά γιά εὔγ-- 
Σζπήᾳ 1ΗεΠΙύγᾳ ἆα- 
σεπῇ Ργα 60 ΡΥΟΠΙΡΣΗΣ 
γεο,σάμς ραᾶ 5 οι 
ορια» ἐν’ 10 μεονό” 
Ἄεππεα τ΄ νδή {ρεεηπεη 
οεηζες ο ἀοἴπῃ 0 
(πο εοτοηῦ πομί 14- 
εἴγση [γηῶ κ Γεγε- 
Ζΐῥης ύεΙΘ/ΗΣ. ΡάΣΥΙ4Η1 
ασ απάμ Τηπή- 
{ατεδε ματ επῖ- 
πω αγμπρβα δη 
μβγαη εβε.Οπλά β 
{άῤηε αΠπεμίο σαἷα- 
ασ ππε Ίήδες 

(ἴδαπεας.Οπδά { ῥσαϊετεα της 1αθεδστ απππεπ]ο {1ο 
9 ο 

Τ]πιαΏτείνατα ἃ Ρρτορτία ρηη]]ία {ει εεῖθ
ι Ἰοπάσε. Γμεσπάες τπῖε 

ο ἁάχα ἑαπαϊ]]α Τμεαπάτιάατασι » γαάε ἀείεεπάῑς Τππα- - 

{επαρες Πἲτ οτηᾶξα, 1η Οὐπιρή»» 

οµῖς τέάιπεταΏΕ. 

ος εΏ,ἀυξανώτων τὰ γήα»22ρυ τα σώματα. Ἑτεπίπα εετεαπαϊπα,αποπίᾶ 

ἁάππε τοὈιήίοτες. ἔβαν κάρνέ Ὦος. Ῥτο 
-- , ΄ νο ν - ο 5 

σοηπα.Ἐβίω κάρυξ Ώου 6{ΕΣΗΛΞΟΥ «ΑΡύΣ5ΕΝ μΕδλῶΥ δα αἲ ὕμπου πὸ Ἡ Θεαγδειδων αθνλῶν 

τὸ ὦν Ολυμπιάς 19 
ΔΝ ΄ ν΄ 2098 ο) 

ξιε καρπογ φορόντων, ες τέω ομάὴ ἔπωβλ»ον. 

ο Ῥότας 

εδρος ὃε εοπττπεπάμσα εὔπα Ὀλυμπίανδες, 
ο 

Κλυτοχάρπογ.Ώοτοπᾶς αρρε]]ας χλυτοκάρποις.ς-ἀ.κλυδ" 
Καρπὲν ΦορώσαςνἡπεγΣΗ1Η Ἴα- 

ἅτρα εγεησες:αποπίασα εοτοπᾶ. νιἁτοτῖδας σἱοτῖατι εοποιαας. ο εαν 

πάβαν νὶν. Πος ε[ε.το: 
/ κ δν 

ἆπὸ τῶν ὑωέτερων γη 

΄ 
ποέησῶοο 

γαροωὼ ἀκούομλο ὃ 

ν Δοραπεύεῶτω»λ) ἁιτῶν εἶναι ὑση 

Έτας βΠΠς ΓΠμεαπάσιάαταπα Εαά ας γἱοχοσίαδ»ν
τ 

Ώτα ρτῶεαί ςαπεϊοπί ους εὔαπιρβαβους: 

σος εἲ δέποι:]-αις Τιπιδ/ατοΒ 8 Ῥ αυυποὰ 
5 δ." κ» ΄ 2 .. ἴ 

ωήσεοι Καλλικλε ὕμνογ Φέμὶν λαμφέότερον ςήλης ὃ ἅπο Τα 

. --- ς 5) / μα 

μορὲ, Νεμέα,ὅπευ ποῖς εγώον Απόπειραν λαβόντες, ἔποτε γωθὶς εφάΡων ἆο- 

Ὄτο σιωδέρᾶνος Ιεσεπάπα ΡΗίο συωρὲ- 

- 
Δ ο. ο ο 

Τιμόσαρχειπατείδα πέν σ
ίω ποῖς ὅμρος πο 

ρέπίω.Ἠ15 Ἱπημῖς Ροξτᾶ Γ6πα ετε- 

{ 1 παπα ΠΠ]- 
ν Αεσίπα ραττία τς 

ἓτ αΏ ης οἑπετυς. ο. 

1ο Οα]Ηε]ς.α-ἀ. εἰ δὲ µε κ
ελένες ὦ ο 5 

εἷν λέδου λευκᾶ » ἐπ καὶ πὗτο 

Ὑνσ ᾗὉ 



πο λα, ΡΙΝΡΑΚΙ 

΄ 9 κ τν Ἕττωφ κ στις 

σππῤηφθεασθ. . ος Ἀθλν Γνα µεταφρασ:. 

 αποᾶ πε Ρατῖο Ἱαρίάς,ν- -. σάλαν σέμω αεί: τος εοζωάήη. Ῥοπεγε: 

Ὃ ο ος ο ρωσ λίδου λευκοτέραν. Ῥᾳγίο {1ριάε εαπάάτο--. 
Ῥιεπάιαιας ος οπταον ιδ  ὅ Ὕρυσος Ξόρόνο τὰ Ελοῖ 1 
Ίηδεας Ειείαπι:επίταπε ος ο, Άν. μὴν : Τε, 1ὰ ἔαε]αηι. Ῥ]εμς - 

Ραξο εἰατασι ΠΟΣΩΕΛ εἴᾳς. ος ἐδμέη απαραν". : 447113 εκωᾶμη ἆμος- 

Ίδαπι νε απταπι αποά 1ραΐ ὁμνο ὃ Ἑ ἄγαδων : {ήσυχες ρασε[αεἰὲ οἵ]-- 

Ἠφαίεατ δε Ρυσφατάσ,παῖ- ἔργματων βασλευσν ἔ-. Άές: ἃς Ἠγηιηηρ ΕΤΗ 
«απείοτετῃ Εαἱροσεπι τεά- σιδωίμογα τεύχεν ς ῥτεαίατε σείαγηπῃ γε" 
ἀῑτιας «βσπιεΏ απο εἶατα ἔα- ρα αν τὰ οσα ατα. 

εἴποτα Ιαπάαητησ,εοτΏπι {4- οτε Ἑοεοες ο ον - 

ἔκοτεπι υ ταση, Παβσίοσεαι Ἡ γαιταών ἅμαρ 5 ώς νέα. 1ο αρμά | 

εβεῖαπε, εἰάίαπε {οστεπι γλάσπῳ ἑυέτω κελαδη-- Αεῥετοηχει ῥαύήγζμς- 
Ξ . Ζ 5 ΄ Ἔλ στ” 

τερα αἆααπαητ.Ο παπα πᾶ τν, ορσυπειαα Ίπρα ᾖησηωρ 11ε- - 

2πτοσω υἱτα Βωπόχας οι σα] σ ὦ ἀθωγι βαρυκτίπου ο ος 
1σ]ες αι ή]οσαίπας αιείαα: ε Ἔτ οσος Ὃ ος. 
Ἀατοτεπα παπεϊ(σατας , απἲ ησε Κσειγνποις σελΗο!:.. {πο ῥρ” 24 

ἀϊκαν εὔπι ἵπ. Πε], 65 αυσοά {ασίαπα εἰξ Νερεαπο 524 ἔεηχε ΠΟΡΟΥ - 

: αποά Χερίαπο τεσεαπιαῖ- 67Η ΐγερο άεεογαᾳ {μεν αρής σστιμ/ρασεν. 

ἄεπτς ζοπεάῖεΏς;, στασέταςυς 18α Βτερίταπι εχεϊταπτ,ξεσταπηςαεἲξ {πεσατα νοῖΠε,ξεςο”. 
χοπα Οοππτβίαςο ες αρῖοςοπῖςχτα ἄεςοτατασι εαῑβς. ος 

σἶλαν.)οΣ.ΡτΟ οήλίω Όπο γοεόρυ]ο ετοριοὸ {απο ἩγσοΏααι ποτοςαανή]α νε - 
ευτη ὰ ἀἰρηίταις εχτοἰ]1τ,δι αμµπι Ῥατίο Ἱαρίάς ςαπάἰάΙοσεπι ἁῑεῖεροἶας εἰερα- 
εἴδαι, ούτω σήλέωρειας ἀμτατίοηεπα Ἱπηυής, Ἐς εεττὸ εηςοπία {εηρεῖς πιρηάατα. - 
ἁπταβί]μοτα ἴππε ααΙ ο υήιῖς οοἱπηπίς,νηᾶς Ἠοταείας ἆς {μῖς εαυπήπί δη» 

: Ἔκεςε 11021/ΗΡΊΣΙΗ ὀγε ΡΕΥΕΠΠΗ» : 
τς κεσαᾖά, δεν Ρ727Η1ἱ4 ης ἄ]σμρ.δσς. ς 

ΤΠαείου λίδου.Ῥασιας Ἱαρίςμπαιῖε 9εᾗο].εβ ὁ καλέμᾶνος λύγῶνος. ος εβ, {ε- 

αν Ρο[1145 » 40ης, οαμάλάμρ 1η/ῶΥ Ῥαγῇ Ιαρίήδ. Εμίν {αρίάξη» Ππαυ1ξ Ετοόασις 
1.6.ΕΡ16.αωρότε {γονηίδετη αρρεβαγε. Ῥαγ]ης, πανε Φδετυζα5,αλήμάβημι» εβ 113» 

΄Ἰγσάμο Άοπήηε, 15 μα(ΕἱΣΗΥ1Ώ Ῥατο Ἱημμα. ΑΡρρεατυςὰ Ματᾶσ]ε Ἐγσάος» 1η. 
Ῥος γεσ{ᾶ, Ξ : 

σαλμάλάα 07; Σ6ἱζ4 7ε[ῥοβ/εξ ὑπεας1ηο 1γσάο», η 
Ὅμηϊῖας 1.36 ς.8 1γσάϊπος γοςας «απάοσίς εκΙπα].ΑπαατεοΏ Τ1ερὶ λυγόνῳ ρα- 

ν ος 

«άλῳ » Χάριτες πέτουτο πάσα. 
ο. οὕτω ωμά άαηι εεγαἰεζρσγᾳΣ]ᾳ γο]αύαμε οππηε». 

Ῥαψίις Ἰαρῖς εξ πιαταλοσ-ρελρασικῶς. ἂ Ρατο Ογεἰαάυπι ωβα]α, νΏᾗ ΠΙΑΓΠΙΟΣ «3Ἠ- 

ἁπάπιραυπαι εβοάκρατας: νπάς Ύηβι].5.Αεπ.αρ
ρεβας Ῥμτοῃ ήεαΙΙ. Ὃς Ώας 

"ἁπίυἷα γίὰς ῬΗπ.1.4 «ο ταῦ.- το. 
πο 

ὃ ρευσὲε.θΙπηῖ]ε αἲο Ῥοξ/εος ἀἰρηίτατεπη αἰαβτας.α-ἆ. ὥασερ δλὼ  πυρες ὁ χευ- 
ο οσα ε α 3 ο ος τα κο» 

εὺς 2ίγεται διωνγέεεεεενόσης 
οἱ ἀμμτοὶ αγδ ες εαθαγέςεεε

ι ὃ βασλεῦσν 
το ο - ὕρνων 



ΙΙ ΝΕΜΕΟ. ος Εξ ΤΝ. ο. 
ὉΦίνορπω.Ττὰ Ροξταπι αμ]βεῖ, ροξβα 1βᾳῖ, ίσος εἱατο».δ: τντεωεῖς αἀξίοΏες αὐζο 

εοπιρατας.Ψἱάς Αάασίπα. ΑαγσΕ 151 ΡτοῥάσΙ. ς 

κνος ἆμο. Ἑ εάϊε οἆ (αἱ Πε ἱεανααξ Ἰαμάσευτης ρτχοεεαραείοηε 
γΏξησ,ᾳ1ο- 

παπα ἶαπα εσας πιοττηυς:δς πος ΠΡΙ γυ]ε» ὀμένος εἲ κ) τέδτηκεν δεν ἃ ἔμδε ἐυφημίας 

συγχαγέτω. 1η ΑΕΛΤΟΗΣε ῥαδίέαγειε Ροξεῖςα Ρίταβς το /1οΥέΜΗΠΗ εβενίαπαι Α- 

εέτοι εβ Βιαῖας ἱέετοτητα,ααί ἀεβιπέξοσαπα 1οει5 ετεάεραευς. 

τς κελαΦῶπνιΠος εξ κελαδᾶς » ὑωβδ. Ροξείςᾶ νος χελαδῆτε; πιόοε-ὰ γετρο κελαφέω. 

: δεσοπείωνα ἵνα. Ἠος εἰξ,όπως ὦ τρ Ἱδμικῷ Πἱοσειδῶγος ἀρῶνε παρα τοῖς Κοθωδίωςξεέ- 

θδησικώῳ.Νερεαηῖ «ετεαπηε {ιης Τά μποία,ἱοσυς εεσεαπαἰπῄ5» 1βµπαυς Οοτἵπεβία- 

εως, αρίαπα πιατετία εοτοΏατυπα,ὀεσοτειαύας ὃς βαρύκτυπος Ρε Απτοηοπιαβατα ἁῑςϊ-- 

εως Νερεάσυρ:αμα γοςαβι]α Ίαπι οεςµέτετωπς, 

το. Βάλλησε Ώερ].αιαβπι.Ρτο ἐδάλλησε ἃ δαλλέω Ροξείσο Ρ:0 Φάλλω,γε ὃτ το. Ίδεπι, 

5. 3. 

Ξ 3 , τὰ . : : ΄ Ξ 

ποράφραστε, :ἔσωδ. Κὠλ., (νο μετάφρασιρ. 
ς ζ 

Οπεπι απἰάετα Ἑπρια- κ} Εὐφαίης Εδέλων σερ Επρύαπες {ὲ- 

Ὥςς απΏστηας τρατοΓπήδ» Ὁ αιὸς ὨὈεοπάπω Φεχ Ό7οσεηίσογ Σ4Η5 
ἀππεπῖς ΤπηαίατεἈέ., [εθες - 38 ο οραξί ολ α.α : αἱ 

πει ασ ώρα ὔπα ο ἀείσετοι παλ. το ΕΑΠΕΕ Πδεην ὃ αὐοίε- 

τς  ὉὮἩν Ξ ο 39). κα ες 20, ... τν .. 

ποσιαρλας , υἱέοσίαταα ἄλλωσ οἳ ἁλικες ἄλλη. της. Αἰῆς αμζεη ἡ/. 

«εἴως οσπίατας τες. τεξεὲ -ἄυτος ἕἳ ἴδων ἆ π)χή» -ν μις εθοζηεῦ. Ομ- 

ο τομή ο δια]ίος Έλπεται πε Ἕχασος τά. δες αμζεπῃ εζ μα γ{1ε- 
ν]άοτες αἲ] Ρροξιβαααεο- 5 ; 8 σε 

ἀετι άρθρο Ὃ ος ολο αν ες 218 τρίο βεταε ε το 

Ψπα(ασίία νε απεετω ἔροσατ 6ἱου αγέων κε Μελη-- 2117470 οχεεΠεησ:ῇ1- 

{6 εα” πα πἰάεπεἰρίε,ορῖ- σαν ἔειδα ορέφοι. 14ὸ.1ΩΗ71 ῥᾳμάμης Με- 
ο. τω . τ 

σπὸ παττατασαπα. διεατὶ ὃς. ῥήρατα πλέκων ἁπᾶ-- ζεβα;  ϱ0ΏΣεΠΣ{0ΠέΠΣ 

εν . -- σε ασι λαισος ὦ λόγω Έλμεις «62241, νετύα Ζεχεῖς 
πι οςπ]αῖ τε- . 5 ο - - ο εσας - 

τς ας Ὃ τε ἵρίο Ὃν ο ἄαλδακὰ ὃν φερνέων ἐσλοῖος 2η/ηρεγαὔ]ῷ 1 ογαΣ10- 

ο αμεαττας Απκτβραα σαο Ὦ πειληγκότοις Έφεδεος. ε ΣΤΑΡ ιοί ϱἩἱ- 

παστἍητίατα εοπτεβΕίοπεηι ἆεῖα εοσ1 {ης ῥοηύ,α(Ρ2γ αΗΤεμή αἀπεγ[αγ 5 16. 

ἄετοταπεας Ἐϊας απτεπι νεσδοσαπι τεχτησα:,δς εἰοαπεατίᾶ ταπῖα εΏ γίςνε ἵω ἀικεπάο ἃτ 1π- 

{πρεταὈ][ε, ὃτ απ ετοπῖς ττα λα: ἵη {παπι {εητερτίαπι,γίτ αἆςὸ οαπάϊά ας -ἔτπεετας , νεροπος ΄ 

Ῥεπεπο]επτία ρτο(εσπαεάτ πξείάίσαε αἀπεσίατῃ]ς πα ὲ αἴρεταπι νίτοτεπι {ερσαθεατ,ασασε 

αητασοπί{τα Εαἤσατο ερΏεάτας η πΙχρίε επ δαςίπτερες εππιεο εοπστεάϊτας. - 
. 

Ἡ τσ 3 Εὐραῤης.Νοπ ὰ {ε ταητύτα, [σά εεῖατα αὓ Ἐιρῆαπε Ιαπάαπάαπι ἀῑειε α]-- 

εἶεπι. Ειήςαυτεπι Έαρβαπες ΤπππαίατοΒί απ ας παατεσηας, πεσα ταςατὲ 5εμο]-ἡμ- 

ηηῖε Ιπεετβμβε νιδτοες Ο2Η1εἩς εππάέπιαε εἶτε Ευπιποβταρδασα-Ἐς αποπτᾶ 

ετεάϊάἑτε νετετες παοστηῖς ἱπείε {επ πα απ σαεσα αρπἀ 1Πέετος, 14εο 5εβο]. αη- 

Άοτας Ἑάρβαησπι ἀεβιπέτιπι,ἀεέαδδᾶ (αἱΗεἩς Ιαμάες ἀεεαπτατηταση. θεά στ 

νιὰςο αὐῖ Ρροβτε βίης «οἶΗσί Ἐπρβαπεσα εχκεεβσβε ἑ νι» Ἐκεαιο Ροπυςροξ- 

{ατα τεήςετε ἵπ Ἐαρῃαπεπι Ρος οβιςῖησι «απεπάϊ Οαἱμεδ,αασά
 εβεπε συγχξονοε. 

Ιάσας εκ Εΐς γετὺίς «οἱ/{βο,ἄλλεισι ο ἄλλο ἄλικεεδε Ίτα {επεῖς 1ω γαττα Ἱπτεερτο- 

Ύσγ Ἡ 



----- 

σφ4: ἍΡΕΝΡ Απ τ 
ο εῃ .ε νεος μὴ Νεμείοις σαγκρη Που σέ Ἅ«Ιπ6ῦ ΡΗΜογή «ὤγο- 

επτίδας Π]ας ἕετα : οθαι : 

{ξά πτππῖπα τεττας ΟΠΊΠες ν΄ η, ε 473. Νομάμην σεπα 

δε αιατίαΡετασταπς, ὃς υίά τὸ 0 φορ τη» «οἱ Ργο[εγεδᾶς κεπεγαηα . 

Ἰρπάαεί Ἰαπάες γηάαπαφ πε αν Ἴ24σγε [ογάς τὶς 
κ ο ο ρε σ 

Ρεσέεταπε.ἵταασε ὃ ἀπὶεῖς -µατέρ οναγδος όπωραν, ΟΡΟγΑΠΕ» 

Έγπωβετε ία Αερίπαπι παῖς- 
το,ἰπάε Ρτοξεᾶασαση παπίθας εὖπη οπετατ//ς, τάση αξεαατῖ/ς , δε ρτοπιν]σατασαπᾶτδίατε τες- 
τασαπι͵ΓαπιροΏῖς Λεσίπεις Εμππα Ῥγτάσατα τοβαβηπι ὄεπιεσα ραπετα] νιέεοσία, εοπτες- 
τατη Εαπεῦτί αρίο εοτοπατη ρτοπιετίστατη εΠε. ΙΙ ποπάαπι σεπα; ἔεπεταπα Ἰαπηρίπεσα Ρ10” 

ἁπεεδαπειαας Πππεπίδης αΏτε ττ]]ετω οἴατει εββοεείςῖε, 

Τυδέα. ΤΙεα]ης εοπείπεξ ποπιεα ν{δτουἰ5,εἰήίαιε ραϊεῖς,δε δεπις νὶέτοσία:{εά 

Ραιτία ποπ ἁφποταεης : γετύτα Αερίπεξαπα ᾖηΠῖς εκ Ώγπιπο «οἰΠρίπας. Εστας τα 

εμπάσσα, εἰά{ασε ἔταίτεπα ΡΕγ]αεἰάεπα, δε αμμαπ]στα Ἐπτηγπαεπεπι Οἷε {εσεα 

Ἱβλπαίοτατη.Ταπαροπίς Αερίπεια πιοπείοπεπα [είς Ῥαμήαπίας {π Ραεοπῖς.].3. 

τοπαυαπι αιά Βἱβοτίαπι Βε[Η Ῥενβςί Χειχὶς ἀε/εηρίειήε. ο. 
ῶι ᾿αὐδριαντοπειὸς Ἐπκοτάϊηπι ἀπεῖς ὰ «οἶ]ατίοΏς {11- εαεμαϊηίς εππα Παεαῖς » ὃς 

ἆοσεε σμαητο Πῑς Η[ιά ρεςΕτοι,θµπιεπά! Βωήης εχοτά{] οεεα/ο Άσε ξΗ5,αμεποσε 

5ε]ιο]. Απαιῑσί ῬΈγτμεα τορατευε ΡΙπάατυπα νε 1Η εριπᾳεῖαπα εοπ/{οσίδετεε : {εά 

εὖπι ετες ἀταςπηας Ρτο πιετοεὰε Ρορο/ειΠσε,τοπαςίηπς απαςί Ῥγιβεαιτατὶ [Α- 

τµαπα ἄπεαπι εο Ρτεεῖο «οπηφραξατῖ ροξε. Ῥοβεα γετὸ εορβπίτο εετοτε τεπετΏ» 

Ἰάεπι ρτεεῇ ροῦτα {οἱπεσυπε.Τεαφιας ἵπ τεῖ πια]ὁ Ἠιάϊσαξα: εξονεισοσαογ» εοἱ]ρτο- 
πειη Άοπς {ηβάτηήε, οβεπ/πτας αἩλητο ἁονἰπαίης ἵπτεες {ε ἀῑβίοπε «ταταᾶ, δε Επ- 

εοπή ση. ΜΥ εσὰπα δὲ εἶττα Ἱ[Ηηπηοά1 οεςλβᾷοΠετη Πς οτάϊή Ρροτμῖε Ρροξτα 1 μα 

εασπωϊπής εοπαππεπάατίοπεπα,αμοά νἰδεοτί σἱοτίοβίης 6πεήταπα εσαϊ απόπι εεασαα, 

Ὑῃὰε Ηοτας.][.4.(ασπι.Οὰ.2.υς αἰ]αίε. 

δ746 ος Ἐεμ ἀοποήι τεζμοίΣ 
Ῥαήσια επείεβίες, ρΗσΗεΙΗ- γένεη-γε 
101” ζὐ εΕη ΕΙ Ῥοσίογε [σε 

4Ηη6γε ζομας. 

ςιπαήΠτες εοάεπι Πστο. Ηοτατ.εχεπαρ]ο Ρίπάα:ί Ιαιάας εασωήπα, Οάα.8. αἵατα 

εὐπι Ἠαΐςς Ροξία γετοῖς εοηέςες. - 
ἐλωύσουτα.( πἱἆθτα 6επήπαηϊ κ απ Ῥτίπια {Παρα:{εά πιεττὶ ταξίο τεαρατας, 

Πσηίβται απτεπι αῤγανἀχίνητα. Ἐβαιις ραιεῖρή Επτητί ἐλινύσω. αὉ ἐληύω Ποπί- 

εαπες αἰλδνορλάζω»ἠσυχιάζῳ.Ἐτγταοί.ἀθάιιεῖε ἀπὸ οἳ ὃν ἂυτῷ εἱλεδτατ Ίος εξ” εὐ- 

ἆρπι γο]ώ. θεά τεπιοξυπα ΠΒ! νἱάσεις «εγαιοπ. : 

ἐσ' ἀντας, Ἠος ε{ε, ὢωεκῶς µδῥουτα ὁπὶ ἃ ἂνἃ βαθμίδος ἀκώηπα. Ἠεπαρε αἲξ πι 

οοάεπι ἴοςο πιαπεπτ»νδί Ροβτα {απΏρηες ἴς ρτοπιοΏφηξ,πες πἰβ αὓ αεσεάεητῖ- 

δις εοπέρ]σίμπευτ.Οοπττὰ εατπήπα πηατία τεχτά(ᾳ πε ρετειταηξ- 
ο. 

δὴ πλ. Ἀροβτορβε αἆ «άππεΏ {πηπι,αποά αιήάσηι ἷπ Αοριπαα πώς, {εὰ 

αιοά 1π Αεσίπα ππαποί6 πο νη]ε. Οσατε Ἱαδετ σεύχεν ἀπ᾽ Αλγίγας 5 ης ΠΙΑΙΟΣΙ» 

ῄις πποτὶ παμίσίο » Υε αεπιαἁπιοά μπα ππετος» νεπάκρα]ες » ἀῑήεσεας {πτς. 

Ρίοπες ἁεροστετρνΏάς ῥες οπιπες παΙπώ ρ]ασας 1ηποτείςᾶε γέχοιᾶς ποπιεῃ. 
Ὀυπτο: 



πΕσεοἙτ ος σι. 
«Οπΐπεο εοῖο {εαππεις ΦομἩπήἁἩ νεηβιηί]επι εοπἰεᾶεησασι άάῑάϊ γλυκεί  ἀοιδά. 

ν } ω . - τ ς , Ξ 

«Εάεπι συοαις τεξτὸ τὸ ςεἲχε ερῖς ϱε-οἩ πίτα οέχω {εὰ σὐχω τερεσίτης Ῥασγ- 

εοπιπα,{εἆ ςοιχέω οἴτευπβεσαπῃ. 

Φαγγέλλοισα. Ώος. ρεο δαγγέλλεσα. σε γειδα εοπεῖπεπε Ώγπνηῖ ρτοροβΏσίο- 

«πεπα,{εἴμοεςνε ααθιής πυπεῖησα γἱάχοσία ὰ Ργτίεα. Ρραττᾶ Ρεσίεταξ. 15 αηέεπι ἃ 

«φαττε,ἀτοῦοτενὰ υιξτοτία δεπέτε εοπαπιεπάατα{
. 

νῇ ΏΌδεαπι Ώος. Ρσο γικᾷ» {άαιε Ρε 
επαἩασεπ τεπιροςῖ5 {ππαρεο ρτα- 

{εητὶ ρτο ρεατείτο. Ὁσοά «σάϊςες βαῦεηε Νερέως Ιορεπάωστα σαθετί εαμίὰ 

δδεμείοις. 

ἔπω οἰόι. 1.4.5 αὖ ὤτατο ἵπ σπα υἱσϊς.Ἑτοσίια Ιαμάαδη]ε εἴξ, ααδά 15 οαἆμις 

"ἀποδετθῖς ἠππεπῖς ταπα Ρταυά οεζαπαῖτς νιεῖε.Ῥοστὸ αἩεσοσίσα ρεσίρΏταβ ἵμπε- 

(ωή]εαι ἱππδετρίεατεπι εἰτουπα]οα πίτας: απαπι ἀῑοίε οὕπω Ἆόις φάνε ὄπώραν Πέ- 

θ45 

[ 

«Φεαν ονάῤδας µατέρα. Όσα γετδα Ρες απαβτορβεα {μπε τεδὸ 9ε[ο]. Ρτο». 
΄ 

3/7 { 5) 9 3, 9 { 2 

οὕπω 2 -ἔφαμεν οἰγαλδίω τερενας οπωθα; ϱ17268" Ἑτεηίαι οναίδη ᾖος ναό » εε 

αΏτε αμεµπήΏυπα. ΌΏπατε ὀπώεα ἀῑςΙ πο Ῥοβπε πιατετ οναίδης» {ςά εοπιτὰ: 

«αωαπὰσαμλάσπι ρηῖὰς Ώοσεῖ φὶεὶς ος ἀείπάς απεάπαπας ΟΠΗΣ. Έτεο οναίδέω 

Φτο ηρη].» ὀπώραν ρτο Υἱ113 414ΐΕ βίαιο. Ἅἴαπι αίαιςς ες τεπρεβαάδυς 

τείροπάεπτ. 
στον : ΄ Σ ” 9 ιά 

Φφαῦς. Νεσ[-αασαι.ρτο Ἐφανεν.εἰατέεα. Ὁ οτ.Ρ{Ο μητέρα. οὔναύδως Ώοτ.ρτο ογαῤρης. 
3 

Ἐβ ο τεπῃ οἰναῤθηντο ὄνης αὐδοενίει ὤνκο λα ἄμπελος ἄδ 
κε αδς Ξ 

Φουσα. Πῖς ΡζΟ ἔουλος νζωσ-. 

Φρατασ πιεεαρ]ιοτὶςὸ.ΦΙπαί]επα αὐαςεροί
ῶ ρικάιότα παρες Οἶγπιρ. ιγ.ὄξειε κόε

ευ µά- 
ο 

σθ,ΡΣΟ κόρες ὕβρεως μιάτηρ,Ετ Νεπα.ὃ.ἀσυχία ΦΙλεῖ 

ἄεασιε ἔταβτα {6 εοταµεῖ Ατειιςι ]απι αμετ/απάο. 

σαράρρασε. Ἐλπερ, κώλ. ἰα. 

ὃν ὃ Κείνε ὁὶ Ζέωὸς ὃ- 
παπι εὄϊτο { τοῦ οσῖς 

εθας αἴχμαπὰ ρυτευδύ- “Ερεεϊπαίπε ἴπα Ιαεπίςατο, 

Ἔεεις αάάῑαϊις Ῥεϊμεοᾶς ὁ 

Ἠετοίδας Αεαεϊάϊ5ρτοσΏ- 
εν ς Ἔ ος 

Εἲς εκ ΦΑ1ΠτΠΟ ,Ίοπε, ὃς ἄν ὤπὸ λβυσεων μη: 

Κετεἰάϊίδας : Βαπ]άεσι 34- ον 

ος 3υῖε ο ανατες ῥα- --Αἰασίδας ἔγέραρε, 

ετες, Οάτον Ἐπάσιάϊ5, εΧ τα ο τξει 

αια ὃς Άεαςο 'Τοαῖς Βο ες τος. ος αιόό σα 

οστά ππε Τεαπιου δε Ῥο- ο εΔ ΄ ἃ 

Ίεις. Μετεϊάςς αΏτεπα στα ο ποτ Ένανδερ τε κά 

Ρβὲς ρερετεαας» ῬίαπιαεΏο γαυ- 

αὐάεπ Αεαςο Ῥλοσπ, -ᾱ αλυτα) Φέασρτο πρ βω- 

3 μετῖς γετὸ Αεἰάίεπι ε- -μὸν πατέρρε Ἑλλανίς 

Ἱεο.Ο ΠππετΙαπι ΟτΠπαππεπζο , ο ντ τς, 

ἀπ Αεσίαα ραυία, αρ ο πήτγαν τ ες αὐσεξᾶ χα: 

οςρίταΏτασίς θα ἀἰοβίπτας, αμα 3 

ες αὖα τἍπηα ση ος τπεττο- Ἐγδαίσος αβρνωτες οι 

ΦοἩ οσἴσίπει ἁπκεσαατ «Α) βία ὄῴκον ρέοστοξ, 

: 
σοµπόσον ῬτΟ συµποσον φιλὲ; ἀσυλίαν" 

«μετάφεασς. 

Ομ δαζηγηο 
16ηε ῥγος Άμεσος» {Η- 

γε Νετειώδης ᾖεγοάς 
δε[εεο[ός» Αεπε]άώ ἄε- 

εογαὸΣ : Πεσγοροίήη- 

{πε ΣΕΥΤΑΙΗ α1ΑΛΣΕΗΣ 

«βοΙσΗ» 121 4493” 

σαν ἐν δεπε νίγῷ 18- 

βγκάαε πα ύπε 

2οίγεαν)ΓαπάρπετΗηΣ: 

αἱ γαπι ΡαΣ75 Ἠεῖ- 

ο βαη2εσ»εεμάεὐάμα- 

ὅπε ζά Α2ΡεΤά Ῥαμμρας 

πμί Επάείάρ οεἰεύγες 

δ]ή, ἐν [οτε εκ 1Ρ0- 

έμδς 

Ἔσσ 



ΡΙΝΟΑΕΙ 
Τεπεες απὶ Οσρσαπ., Ρείευς απά 1οἱοῖπι, Τ εἶααιου απά 5αἱαποίσεηι ς Δελ]ες ααί Τεαςςτν' 

οεεαρααῖς.Ό πάσι επἰαπσ πι Φεπετοῦς υἱτὶςἡπβετσέχαπι,δς παπάθας Ιωε]γίατα, οσα ἑαπάαπε- 

ταπε ποβῖ]ες Επάειάϊς 811 Τ εαπιον δεΡείεας,ξοτήίηπε σεχ Ῥποεας, Όεᾶ πιασίπα Νετεῖ- 

ἄϊς ΡΏπιατλες ας, ανετα τα ἵω Ἡττοτε πιασῖ5 ρερεσῖτ: απί εὔπῃ Αεαεσ ραττε Απιυ[ ρτεςες 

σπαπῖρας αά {άεσα επεδεῖς Εαάἔτε ἵαχτα αταπι Του1ς ρατσῖς,ντ Οταεἴαπι βεςίτατε (αυαἱεητετο, 

ἐειεῖστι «οπωροῖσπι ἔαεστες, απα Ἱπιρειτατα,ΡαβΕεἰἰοπίυση 1οπςσο ααδἀ τοῦ Οτςεῖς [8ἱ1- 

τεπι εοπτυ]άεῖ, πΗπεὮρασσης. 

46 

ὃς 3 κεόνε.Οοπ{εαάεβεία ν]ξεοηίάπι ρτοροπυπέυσ πεπαρςο αἀάτειχατ πτα]οτῖ-- - 

Ῥης δε ραιτία ἀεεις.[ωεοσίτα ἀϊρτεάϊεατ αἆ ΒΗχοτίαπα Αεασϊάατωπα» ἆς ἱρίοταπι 

οττι,νιτευίδρης, δε {οιευπα,ααᾶ Ραταρβταβίς ἁπηςῖἀὲ οὗ οεπ]ος Ροπ1ε. 

φευσέον.Ἠος εξε καλλίσων,ττασ/]ατίόπε {ππρέα ἃ ρα] εξνετσίππο πιεζα]]ο. µατρύπὸ- 

Ὅ λ Ώοτ.ρτο μητρόπολη. Οποπιοάο ας πιειτορο]5 Αεσίπα εοἱἩρε ες ΦαταρΏταῦ. 

1απιαπεὸ αυτεπα 48 Ποίρίταµεατε [αρίας εἰ ἰαιάστα. 

Ὁ πα) Ώοτ.ρτο τὸ: δε ατΏευ] ρταροβτ.ρτο Πιο ια- (ῶ. Φέοωτο.Ἠ ος εξ; ἐδεύ- 

σοητο. Ἐὲ ἀιέχιτα πιεετῖ «αιήα σεπήπατο σ.δὲ περὶ. οπστπεΏῖο Ρεο ἐθέσωτο. Δος. 

Ἐπιεά. ἐδεσάμίω Ροδειςὲ Ρτὸ επκόμίω εοπιπαμπή.ἀ γετρο ρεήςο δέω, 9ώ,ρτο αμο 

ΏπΏς ἁϊςπωας τίοηω. δῖς αμῖεπα Γοτππαπίας Εεπιροίᾶ νοτβί θέω.{ητ.Φέσω, ΛοΟζς. - 

Ρτίος αὖχ ἔδεσμπεάτας ἐεσαµέω. Φεπτεητία ροττὸ Πε εοπ{ᾳτιεπάα τα) ἔνάγδρον 

ος ὁ ναυζὶ κλυταὸ ποτὲ Ἰθέπαντο Ωμ ᾷΕΙπι γαπετίηε παμίοης γίάε Ραυίαη. Ἱ, 3. 

Ἠετοάος, Υ τας. 5ετοῦ. |.8. : - 

σεὶ βωμὸγ.Ῥετ αΡοςΟΡεΠΏ ΡΕΟ παρᾳ᾿ βομὼ.Ηἰς πος Ροπίευς οἰξουπαπεῖα εεπι- 

Ροτίς αυ ἑαπάαταΏε Αερίπαπα: {εἆ αἷία Πποτατατ Ββοτία:πέρε Αεασυπα, βρούϊ- 

πε εἴις βίος Ρτεεῖδας ὰ Τοιιε αίᾳπίά οὐ επῖς, Ωποά αιὶά Πε τοίεττ Πάοεσὰ- 

{ες Ιπ Εμασοία. σὗτο ἃ 3 Αἴακῤε, ὁ Διὸς ᾖ ἔκρργοςνσὸ ὃ 2άγοις Ἡ ΤευκειδΥ Φθόγργος 

σοσῦτον δ)ωώεγαεγνῶςε Ἀνομλων ἀωχμκῶν ὃν τοῖς Ε λλησι}) πολλών αὐθρώπων αρ δαςέντωχ» 

πει) τὸ µάγεδος Ἡ συμφορᾷ; ὑδρέβαλενήλδον ο Φερεκώτες πόλεων Ιπετεύουπες ἄωᾶ Ύο- 

Εὔζοντες θὰ ἃ θωγρείαι ) ἐυσεβεία, ὃ ἀκένου πάγκο ἑνρέῶαι παρ πων Θεῶν τὼν πα-- 

Εόντων καλών. ἀπαλλαγίώ «σωφέντες 3 καὶ το χόντες ἁπαίτωγῶν ἐφεμδηδιέεεὺν ὁν Αρ
 χρξσέστο 

κοιγὸν.Ἡ Ἑλλίώωνο αρ ἐκεῖγος ἔποιήσατο τίω ἐνχίώ.Ν οτἶπα αποὰ ΥΠῖ Άεαςο οταξοτ,τὰ 

Ευί ετἰᾶπι Ε]5 εἴας,ποπηήπασίπα Τεἰαπιοη!,Ρε]εοιδς Ῥποςο εαραῖς ροξτα.ν1- 

ἆε παπς Πή[βοσίαπι αρµά Ῥαυίαπίαπι Ἠῦτο ρεῖπιο αιά ἁστίεα Ιπ{εΌίευΓ. {πα ππς. 

πατρὸς Ἑλλωίου. 1ουἱ Πανελλίωήῳ πετα Ἑλλαίον Ώος. ΡΙο Ἐλλίωιον νοςας 

οὗτα , {ποτα ξεζετυπτ. Ῥαΐτεπι νοζας, αιἠα Αεαςϊάστυτω σεποτῖς εξ αμτλος. , 

Ἑλλίωιον νε] Μανελλίώιογαηε ο ία τουί (Ωσσεία Πεοίταις ΙαὈοταστί ορεπα εασς - 

ατἩιε απῖα έτε εοἰΗβί Ροτείε εκ εἴταξβς Τ{οεταεῖς γετρῖς) Οταςξ {ετυαεῖ» οσα” 

πήήτησαε γοζοσηα {αᾷ «οπηροτες» 1 Αεαίπα «τα σοσηπα οποπίησα ποταῖ- 

ης τεπαρέααα φάϊβςατηπῖτν νὈά νοτητα Αεαςης πάπςμρατας. Ῥ]εῖΐταυτετα Ὅαἳ- 

βωρίας ΤΟΠΕΤΩ Είπε Αοέσου εἴε νοεατησπε: απδὰἁ πάς εαἱαπακαῖετα τεπιου ες, 

ζάσας ἵπ πε .ερεὴ,δεβομαίτος ἨεΠεπίηπι Τομεπι,αῦ Ηεἰαμίο ρέοπιοηζοσίο 

ἀεποπάπατ. ον τοεεος ο ας : 
΄ φερῇ το -- ο 1 . 

πίτα. Ἠος: εξ οὔτε. Ἐλ 3. Ῥετί, Ρατ. Ροξτ. δε περ]. αυβηι. ρσο 

οεέεξει αχ, ἐπίτήκα ὰ τεπιατε αίτνω οσο Εοσαατης ἃ πιτνάεν 
Όβέσίασων πρ ο κής - 

ε τε : - ο Σεκ σ μ 

πε ἔπω αἩ Ἱεέων Ἡ πρ. Ώς βήταβπι τεάἁἲε ΑΕΠ, 5. 20Η64Μἲ ρ4Ιπιας πέθμονι 

θα 



κπΕἙμεο ο νο οσα. 
σπα αἆ (γάτα Σεπάμηεδὲ 

Εδαίδ,,Ὠ οτ.ρτο Εγδιζῶος.Ἐπάεῖς. 81 
2. ζαΐο ρα [πα ἐπ Ὑ06ὲ ΣεέοΡά14. : 

1ᾳ ΟἨ]τοπῖς,Ἀεβαίνσκοτ,πιαεες Ῥε]εῖ δε 

Τε]απιοπῖς,αί «βιφρασικῶς αρρεἹαατατ Ἐπάεϊάϊς εεἰεῦτες ΕΙ. εἴεῦτες εετεὲ 

οὗ τες ρτῶε]ατὲ Ρεβαδνεςς 

τς ἀρίγνωτες Ῥετ πιεταρ]αίπιιπι ρο 

α-ἀ. λίαν γόειμοι. ναπι ἄει ἵπ οοπαρ 

ΟΘ:ς Πιρετίοτίρας εᾶ εοσηίεπαι, 

ξεῖίσυσα, ρτο Ροξείςο ἀεέγωτοι ποπήπας. Ρ]η5. 

οδείοπε εἰ ἀπιτατικοῦ. Ῥοῦεε εεῖαπο εἴετα Ἠας- 

ταρ]αππυπη, ντ απεπιαἀπιοάμπα ἀγνὼς,ᾶς δε ἀθιγὼς ἀεεβίπεξητ. 

ὃ βία Φώκου.Ῥεπρηταβς Ώῃος:, 

Ῥμοσις Ακασί βΠμς,{εὰ εκ Ρ{αποοτδε ΊΚετεῖ 

ποράφεσσς. 

"Ψετὺπι 1 ]ὰ ροβ απατά εἴ- 

τῄταϊτεπι ἑαπάαταωτ», 1π ες 

ποπ Ρετπιαπ[εταπε,{εά ιν 

εαεῖς {εάΐδας Τεἴαπποπ 1ω 

ςαἱαπαίπεπι Αττῖος Σα], 

Ρε]εας Ῥαελδίαπι Ἰ πεβαίτας 

ντδεπι ρτοξεέξεις εβ ἆφπε 

τηασΏα ὡς «απ{α:1ρτορῖετ ξα- 

οἰπᾶς πἰτηίτασα ἁπίσασα, 

αποά πιᾶσπο ρετῖευ]ο Ρες- 

Ρειταταπεἀεόφ σε σιε Ρᾶ- 

ἄει ἆτεετε εἴσ Ἱπ{αἷαπι τασα 

ἀπείγταπι τε]ίαπεσίης,ξταας 

ξοτιππα τσίος Ὀε]αεοίος 

ΌΏεποπα παιαἩἳ {οἱ Εαεεβῖε-- 

τεεοξσετῖε, Πἱεπτῖο Ρτεζς- 

τῖδο.Νεαπε επῖπα εοπἁπεἷ- 

Ῥή]6 {επιρετ ε[ετπὸ ἆλπι- 

ποπ αμαπαπάο ,παάααι 

φετίταὮῖς ἔδεῖεπι τεῖεσετς. 

ςεά υιτὰ Ρτπάεπτῖς εἲ {οῖτε αὔαΏ 

κα. ΄ 

ἔσῳδ'. κὠλ.ίδ. 

[3 ο 
α 

ὃ πα 6εῦ. ὃν Ῥαμανεια 
5 Ξ ω ΄ 

πίκτ ὁπὶ ῥηγεῶι σοὐτου. 

αδίομα, μέγα εἲ 
Ν΄... 

μὺ κεκηθωευρδρον. 

πῶς δὴ λίποι ἐωκλέά γᾶ- 

σον, 
» [ά 

Ὢ) τς αὔθραι ἄλλιμου 

Ῥώμων ὧπ' Οἰγώνας ἜἝλαστγ» «σἶσο-- 

μαι. 
. Γ-] ο) 

ὅτοι ἅπασα κερ δν 
΄ 

3 ΄ 

Φφαΐνοισαι Φεύσωπον ἰλάσε ἀσθε- 
7 

προ. 
ον Δ ο ΄ 3 . 

3) το σγᾳν πολλα δρ] σο- 

ρώ- 
πατον α) ρώσων οήσαα» 

Ἱεηίῖο ἵπσες Ἡοσαίωςς εἴε {βρΙεπξία5- 

ὃ πῦ Θεῇ.Οοἵνατας εππα {αρειοσῖοα 

: 
παν» ὁ δἷκᾳ τε 
ς 

Πεμ αρπά Ηοππετάπα βία Ττειάμοίο αλαλτος. 

ἁρθ,ππατίπα Όεα. 

μετάφραστε. 

Ὅεα {15.0 ΜεΊΗ Ρ/- 
πάζβεα ῥερεγίΣ 1 {11- 
Ζ07ε ΠΙΑΥΗ. Τεγεῦγ ΤΕΤ 
πάσηατη εἶοοή » 11Μ- 
βέπιε «πω Ρεγιαο 
Ῥασγασώση, Οοπ1οίο 
7εΠς πες εε[εύτεε 
Τηβµατη, 6’ μα νο 
Ἔντεες Γοτέηπα εν Οὲ- 
΄0η4 εκρΗᾖέγ» [πρετ- 

εάρύο ἀῑεετε. Νδ επ 
οἴπηῦ γε εβ οβεπ- 
ἆεης [ήεε γετίσα 

εκαᾶα:/εά {γε «Σάέεγε 
εβ(αρε [αριεησβΗμμΗς 
4ΗΣΕΥ ο η{ηε». 

4ο Ετεχεεπάσπα: ηὐλή]απε ορβοσταπο ὃς τεπρεβ ίσο 8» 

ο. 

5.Ετ Ἱερ]είπια εεῖε εοπΏτιδεῖο Ἡ βία δω- 

πρυ Ότο ὁ δώκος,αεςϊρῖαπαας-παεστί εαπΏ Ιεσ
επάυπα ὢ τα Θες. Ῥαμάδεια Ρο: Ψα- 

2 [ο 

καάση ο τί ΤΗωωελοπεια » Ῥτο ΤΠίωελόπη. 

εως εβ Ῥποςας. 

οἰδέομαε µέχ. Ῥτατετϊεο αὖξ ἀεεῆπας παστητῖοπε 

Αάάϊεατ εἰτοππβαπτία Ἰοεῖ 1 απο πα” 

ο αρ 
ση Ἰωίησία1α Ῥποσμσα

 «Ὁ- 

.«α-. 3 .ε 
ος σε άρα αι ξων., 

αασα,ὰ {τατηοης Ῥε]εο ὃς Τεϊαπιοπε,Ώε απο» πιοὰὸ Ιαπάαυήε ὁ ριετατς ὄστος 

Ἠεπάίπεισταια: υιταρεσῖο ππρευ]ετ Ἔρος 

Ῥβοσαπα ἔσαεγεπα ορςἱἀετίιπεσεπαρς 1Ώ 

ξεττο τεγσσα {ρβως ρετοΏτ Οσο {ταεσίοιαῖιο 
σσ 

Άαπα ρατηῖς ἵταπη,δε ντε]οσμίευτ Ἀρρομο
πίμ5, 

μ 

ταητεσα αποπαοά 
ο 

συτωραςᾖ δια υασα 

ο Τεϊαιποα ὃς Ῥε]εας 

Ῥεῖενς ἀήςο, Γεΐσπιοα 

Ρεσρεττατο απ αςσοτασενγεσίεί 484- 
σ 

στ Ὁ 



ΡΙΝΏΑΕΤΓ- 
Τελαμὼν ᾷνόν-Ατδ{ῷ γάοσωτο γήσῳ» 

Τεελειὸ ο ον δή ἔειβώλακε γάά λιαδείς. 

ὃν ὄίκα τε μῷ εκηδκωευρδογ. Ὠος ει μὺ δικαίως τετολμημλύον κα) ἐπικινδαύων. πε-- 

σουγώνο.Ναπα {π Ίος {οείετε ρετρειταπἀο εταῖ οείασα ρει]ευίαα» Πα νίάεπι 

Ῥβοσυς τεπιβιαιάἰβεεἠρβπιες οεςἷἀϊ ἃ τε[αεζαητς ροτητεηε. 

πε δήμων» Οµα ο7ήα» Ώος «εξ τύχγ.Ἑς ἄσ᾽ Οἰγώνας, 

«9 ε]ο].εοἱΗρο,αμί Ίαςο νειραβίς εκροπίε» ης τότοι τὲν αὐδ εκ: δοόµω. 

48” 

Ριτορύες 

ο 
τεῄεΙο. 2 : 

εἴσομαι Ὦ)οτ,ρτο «ήσμαε{α ρα άΐτο ὠπιμ. ος εξ, παύσοµαι ὃ τοιαύτης οηγήσεως. 

5εαδο, Ίχος εἴεποη- ΡτοΓεΤάΙΗ,Σαεούο.Ἀ απλο Ώυήμς α]επΏ] 1εααεπεΙ {εητεησία ἆε-- 

εἰαταιγ. οὖσαι λόγο εΒ Ἠπίτε οτατίοπεπι. 

οὖτοι ἄπεισα. Ἠος εξ, ἀκήδεια πῶσα τὸ Φεύσωπον Φαΐουσι ὧν ὀπικοραήε Ἔδη. ἆλ-. 

λῷ γοῦσαι κἩ) κε σγΏὴ  σοφώτατόν δι πεᾶγµα. Ἐτεπίπι Οδίεαπίασι απαίςος» 

γετίεας οάἵμπα ραίε, πατε» 1 

ζεπιροτε τετερεπάα. : 

ΏοΏ ἀπουώσας Ἱεσεπάιπα : 
. 

3 δν Ζ ο 
ας - . . 

ὁ ὁ Οἰνώνης ἀπήλασυ.Ἱτασυε γυΐσαίατη ἱεξξιοπεπι» δὲ 1πτετρτείαιοπεσα.. 

Ἱπιὸ ὃς αἶῆς ἆς ελυβῖς, Υετῖτας ποῦ ΠΙβ]οεο ὃς- 

- - 5 ο. ; 

σαεόφρασε. ςΕρφὴ β. κόλ.ια.. µετάφρασις. . 

- τν. λα. : ας 
Ἐπίαμπετοτείεταη ροῦἡς - εἴ ο ὄλβονῦ χεῶ βία, δὲ γετὸ Πε έάσεης- 

: ᾽ Ξ 9» 

ἃξ ιδασνενα παπα, ἡ αὐκίων ἴτωμον οταν ας πναμσν 
αταας τα γσρης πσεπα]- ταν ο ας ΓΕΥΕΝΗ 

σης οοπβάο,ντ 4 ἑα]λιςίτβ- έωι 
εσσι Π]οταπι,αἩς τοδατπια- ο ἀυτόσῳ ἆλμας ἐποσχά- σον] ο «ὔ' ἐσησος 1πά5. 

σολεμον Φεδόχηται » μακρό 
ἱαμανε. δείνμηι Ρία-- 

Ώνπα, ας Ῥεῖ]α ας ἔεστο . σοοι περξχω λογαίτων ἐλαφεὸ ὃρ- {1ἱσ πῤὲ [οάιας αὐ)-- - 

εοπέεεεταπτ͵,επεοπ/ο ςεἷς- 
Έσατο ρ]ασπετῖε, παπα «ο ο. 

εορίο(α, ἁθπαΜΐίαπε εχρία- εαν πώτοιο πάλλοΥ-. 

«ατα ππαεετία ῥεοροπατης, 7 αξτοί. φζόθεων κάκεῖ- 
{ρετξ τιε τν ο ος επρ]απα-. γοις ἄειδευν Ταλίῳ 

εἴοπε ταση {α]εῖτετ ὃς επσα σε νεα 

λαπάᾶς. γετίατάτυσα , αυλτα. ερ σε νο 

ατΏίετα., επ Βεχῖρα]ία δς- 

ασί]ῖα βαπτ σεπυ ατα πλαστά - 

οσμή » ᾖαῦεο {ΕΡΗΗΠΣ 

ἴρμει πρεσμσηνό τό 

Στ Ίπαγε [εγησΗτ ᾱ- 

ϱμ1ἱ4. δες γετὸ εν 

1] εππεδας 1 Ῥε]ίο 

λάμα ρα νεστῖ- 
σοις 

5 εὗσγης ν ἔὔ' 14262 ΦόρμηΥ Απόλλων ἐπιώγλωσ-- 
σημα εἰσβατατι 4ροῖ”. 

4οβ, Ἱειί Εἶτας Ίπωρετα σον ξ 
οἱ ν ς : τωσς 

ταπβ]ίδάα, αμάσηαπο Αθαἰ-. 2ευσέρ ολώνδρ φώκων, 10 {ερεΙασµεί” 419 

ἲπ ἵπ Ίσωσο ΠΊ4Σ15 εταόα 
σας ρα 

εταπί(αοἰδάο.Ἐτεπα απαΠ” Ξ 
/ : 

εεεεῖίο. ἔπτες εετετας-- : - ον ὡς ον ο αρ σος 
το ααπί]α σταςυ 5 απὰς τοῖατ δτ Ἰουσιὰς,, ταυτὸ τε[]αμῖ5 Ροξεῖς α 

απτεπι δεαςίἁατυτῃ : : : 

«ἶνοτης 1πΡείῖο σαοπες,α "σι Ρε]εῖ παρεῖς εεἰεσχατεπτατ, ςαπΏτίοτιεται ε[ετιοδπαίατυς . εα- 

τάπιαπε ἵα πιςάῖο {οσῖοσι Πάΐῑδας τεζοπαπτεπι «ἰελαταπι αησςο «ρεέτο βσἶητες ρυἶέαας 

αρο[ΐο ἁπχ. εοτῖ, 

εἰ ὄλβον.Ρεὰς οβίτετ βσαϊαεανήε{ε ποῖἶε εχάεσι Ῥποςίὰ {ται 
οηςΡειρες 

4πος Εὴς ποπιάπα 1 ἰωπάες,τεξετασα νε ποῦςω Μαέατασα Ρα[οΒετήτους - 



νΝνενεεοα ος Υ. ό49 
εταξασι «Ο(ΩΠΠΕΡΥΟΤαΤΕ.ἴθπι αρεσῖε αιίά πιαϊκμπεπαρε ἐπεωγέσαι πέο) ἀντωγ ἐνσκμο- 

γἰανοτὸ Ὦ λειρῶν Φέγοεντίὴ κε πόλεμου εὐετίώ. Ψοτὺπι Ο 4 Ρταεεάεπτς ἀῑκίς τος αὓ 
νττοςις, Τείαπιοπε νἱἀε[ίσει ὃς Ῥε]εο Εείτα», : 

οιδιείτω.Αεεμ]ατ.Ώος.ἀτεξτο Ὦ ο5.σιόηείτας ρτο σονείτης. ὮἹείευχ εὔἶαπα Ὥος. 

σπιδυείτα».Εριιλετοτ Ρε]Η,αποά ππετοπγπεὶςὁ {Ρί1 επἰδιήσας, αιία πα]τες ξειτεῖς 

αγπηῖς ππιπίΠησΗς: γε] πιεταρΒοτίςὀρρτο εγμάε/] δε ἀμγονιανίάεαν Ποβεες αἲἲ) {πι 

α]ος ἱπλυππαπά δε {απ μΐρας ταΏσματα {ετταπι ἁωτὶ ες {οἶεπε. ο. 

ἀυτόδεν, 1πάε,αἱπαίσαπα ὁν ὄλβῳ, χεεῶν βίᾳ δε πελέµῳ. νηᾶε ρειεπάαπα Ιαμάϊς ας-- 

5παιεπευπα Αεασϊιάατυπι,{οἰΠσες Ρε]εί δε Τεἱαπιοπίς,αητὲ ἀεποπήπαξοσηαα, 

ἄλμας ὑποσιάστοι.Αἱ]εσοσια {ππαρεα ὰ Ρεηταζα]ς ος σιάµµατα σκασ]ογταε,όταρ 

ἄλλων). Εεεπίσι ἵη απἰπαπιετεῖο {αΙτᾶΌις ξοῄας {αοϊεβᾶε,αυα; {α]εας ετᾶτ βσαα, 
δὲ απᾶ οροσεεῦαε αὖ «ο τταπβΗσί απὶ νίηπεετε γε]εεινπάε Ρᾷταεαιία,δῥτα ἔσκαμ-- 
δρα πυδῷ.Ώε απο γίᾶε ἵπ Ομ ά. Ξ 

: Έχω. 2ράτων. ΑΠ]εσοτὶςὲ βρπη]ῆτατ εαπι Πε Ἱηρεπί] {μή γππω,νε Ώγπππητα ἔρες- 
εἴμτη ξασε]ὸ εοπιροπας.Ἡ εξτὸ ορίετιαε δεμππ]άτας Ἱεσεπάμπα ἔλαφερν πιεισῖ εαιι- 
{α,Αεεϊςάσιε οᾳπεπάϊ Εοτπιμία-ποΏ αμζοπα ἐλαφεὰν.Αεεὶςί επῖπα πια(ςμ]. οἀιεός. 

εὔπω {αρπαῖπ.{αοβρης. {µπσετε {οἱεηε. : 

3) πέραν. ος ϱ{χ,}ὶ τῇ 0άσει παλλόμδνοι ἀετοὶ το ὀάλασσω φιασεῶσιι Αα αἩς- 
σοτῖα α πα {εααπἰ]α,{ιό{σιε αἀπετίατίος σεαει]ῖ5 εοἵπρασαι,δ: Πραϊᾶτας {αμα 
εἰαταξχετεπι αᾳαὲ {πρετατε {α Ηπήτατε ἠ’γίαπα α[οταπι» αξαπε ααυ]]α σταςα- 
1ος νοΐαει {αρετας. Ο πατε Ἱπωνίτ ΠΌι αοπὲ εΠε Επεῖ]ε απαρίαπα Ἰαπάυπα Ἀεαςῖ-- 
ἁατιπα πιατετίοπη ρτο ἀϊρηίτατε εκρίαπατε,αταπε ααϊἷα 1οπρυσα ηιατίς εταἔζαπα 
επιετ]. Ψἄευχ Ρροδτα γετοο σάλλεδζ,ἔμφαωτκως. δαπι γοἶατς ααμϊ]α εαητο νε 1τα- 

ἀἰςαπα,ίπαρεεα {εσας αἔτεπι,αααητο γίρταεα {ασίττα. : 
Φεύφεων κἀκένοις, Ἠεσωρε Αεοσῖαϊς ἀεποπιίπατίς, Ῥεκα[ίατίτες νετὸ Ῥε]εο.- 

Χδαπι ἵωτες εαετεσας ἱσυάςς, Ώᾶς Ρτοξετε,ν]ἀε[εει Μία» {ῃ Ρε]εί πυρε]ς οξεϊπα{- - 
{ςιταὸ δε Ἀγπιπὶ σπεπι 1]]ας οεεϊπετηπε,πιατεσίατα ἀεε]ατοι.Οµατε πες οῦ απιο- 
σε Μιήαταπι Αεαεϊάας Ἰαμάστί Ρτο» πες αἆ Ῥντ]εα Ιαιιάςς τεξετο, σας αἲ» - 
απαα Μάζα 1 Ῥε]]ο πιοπῖς εὔπι Αροϊΐιπε εοΏρεεραῖα »1π εἶης γαέτοτία σία- 
Πσπα,εριπίσίαπα «ασπαεῃ πιοδυίατα Ππε, 

ὦ Ὁ µέσαις. οἱ Ἱεσεπάμπι τπεετὶ εαΗ{. ΠΟὮ. µέοπας νε 1π πιασρίπε 5ε[ο- 
Έοταπα αΏποσαεὰς : ππῃ]εὸ πηπὡς µοΐσαις, ατα νἱεῖοία, δε αὉ Ἱπορία ριοβοΙ{ςἳ - 
νίάετεεις Ἠμ]ης νοςϊοτερεείαο. Ώεαεετεα γετϊβπι]]ε εί, εἶπν ροξτα ἂε εἈοτος” 
Μυΐαταπα Ιοσαευτρεπα νο]ήβε ἀῑσετε απο 1π ἶοεο εἴει εδοτί ἁπκ. Αροϊϊο: 
απεπι 1η πιεά(ο Ρροξτα εοἰοεαπενπάς Μοπήπα Μη{ατυπνρετίεσάάμεης. {π.ΕΡὲ- 
βταπη. ὙΠτρι].ας ἂε Αρο]πε. 

24εμσό Αροΐέπες νῦ ῥ4ς Ἴποπες γηάσηε Μία, 
11 118410 γε/ ης ϱΟΤΗΡ:ΕέΕΙΣΗΥ οΊηπιά Ε5ῥἡ5. 

ἐπάγλωοσν. Ἐδάσπι Πσπ: Πεατίοιις ἐπβάκ]υπον. ἀῑπίε Ροξτα. 2- Οᾱ. Ῥνεβ. γο- 

«2: {εργ//ήσηεθι,συῖα ἵερτετα εποτόας ΏαΡετ εἴεματο» οσα αὐεπιαάπποάμπα πα» : 
βυα Υοεεπι,Ώς δε ρα ατα {οπυπα εἀππτ.Ἑς εἶπα (ερτεπα Ώπί ΠθεταΏατο ο 
βεπετα,ρυτατή(αιις ἄτ Πτεκαταπη Ρτα {68 Αρο][ο » εἰ {ερβςοσάις «Ίεματα εὔδας ὰ 
Ῥοεςῖς εκ νπαατας.. εᾶς 

Έα 1: 



ο πο ο” 

ο αλ κκ ο δνι 

ο - ΟΡΙΝΡΑΧΙ 
δώκων.Ἠοε εἰξ χρόων πλήων.9εά εβ επιρια τς {ω θώκων: ναῖς επἶπα,νί τεξτὲ 

οὑίστιαε Φεἶιο]. σὸ πάχος ἐμφίώαι της σλήξεωςι 

ες τν ελεος τό, 
στο λέφβασίεο τος «ὐΠοΡ. ΚΩλ. {ο Εετάφεαετες 

- ἷς ε ο ΄ ο ΄ τν : 

ΡἵΦεεπίοτεπι αρεῦαι, ἄγειτο πουτοίω Υοµιώ}. ιε/οβδΗΣ ουιπὺ σε: 
4 5 1 3 ε-,ὰ κ -- Ε : 

οπιπίίαπε ῥεπεής ππεῖο- αἱ 3 φεάπεο δὺ ὕμη- ΦΙΕΥΜ 1ποάο5. ]]ᾳ γεγὸ 
ἅῑας πεβοσδατ. Πία:απτεπα ρα μη ας ' 

ἁ Ίοις εχοής, Ῥηήπιάπα ον ας { κας εαν ἐπε ο ας 

"Ἠγπαπο εε]εὉτατπηπξ Υεπε- Αιος αρχόρῥναι 2 σεωα, Θὲ- 1η εβεΙΜΕΥΗΗζ24 Ιομέ 

ταπάατα Τε ιἀείπφερε- ΤΠ τς εχοτάἸέηΣε» » 1η πση- 

ας γε ορ Ε Τηλέα ) ῶς Τεν ἀβρὸ βαπι ΤΦεΣΗΗ » Ρε]εώσι-- 

γο]πετίς ΟτειΏεῖς Ἠίρρο- Ἐρηδής Ἰσπολύτα σδλῳ πιδα- Δέν ΥΣ εἰ ΣΕΤ 
Ίγεετεπεα Τπεβα]ια τεσίς : ο ώλεριο ερ 

ἐξ ευβοάῖς Αςλβί εοπῖαχ, ον ο ος κα) Ὅ Ὅλι  ---- 

απατῖτο ἵπ Έπαπι {επεσπῖατα 19 έλΕ ἔωνειθα Μαγνή-ἰ ἱσ 17γεΕς γο/ Μετ]. 

γατῖ]ς «οτητηςπείς Ῥετττα- τῶν σιοπο) «πείσεις οἰκοί- η {ΠΙΟ Μα” 

«νο πτες ες πβταις- παρ σπείήη θήεγαζοτί 
σαΏτντααε πιεπάαςΙὔπα ΕΧ- πομήλοί ρε 3 2 ύ(- 

ς - ὅλε μμ τε Ρεχ/ηα 
εορίξατῖπι πεφπῖτετ οοπι- 1, σεβ αρα σι 1 5 ῇ αᾗίς 

ρεσεῖτ, ὃς ἀῑπετίε Αί βα- ον 9 ΗΤΟ σωωέπαξε λὸ” /{2εβεί ναγί2 οὔΠΡΡΕΗ-. 

τα αὓ 1ο οὐίατυσα , ὃς 20, ο. Ζᾳ. Μενάαεξηι αμ Σεπα 

να Ασαζά. οτιπι ος αρα γυµφεία, Ἐπείεα γαρ: εοπορες1Σ {2γ- 

ἀροπίαίεπι. κεῖνος ὦν λέκβοις Ακάσον ΟηΡΙΙΦ1δά [ῥοη/αἴεηε 
τν τμ. - Ξ 

αξΕΡΗΣΑΤεέ πἷρ ὅπ βγαείς Αεά[Η 

-ἀγθτο Ἔογ.ρεο ῥγῶτο; Πος «β,Σέγεχε.πωτοίων γόμωιος ε[ι,σάσην μελφφίαι.Εϊ- 

οπἶσα νόμοι πηοάο» Μβρος, [εσας πιεγγέεάς , οσα παῖη ΠΕπΙΕςΑΗΣ» γιάε Τεκίσα. 

«οὔστεης θΠέεπι πας νετρα ευπη (αρεειοτίου». 

αἲ ὃ ὃ. νιπαίσαπα Μιήα.. Ἐτἰπστοάίευς ἵη ππατεῖαπα πγπιπά,α σα πα «οπη- 

ρεξήκας» Τασία: Ιαμᾶςς , Οτετμεϊάϊς ἀοῑος » ἕς Ῥε]εί εοπ{ξαηέεπα εὰ” 

{Ητατεπι. 
ας, 

Διὸς αὐλόμνα,, τις τειοςα αμα απποαμΐσαυς ἠπίσο 2. επι. ἵω Πας τετρα 

Διὸς ὃν σεγοιµία.Ῥοετὸ ἂς ἁσ]ο Οτεελιεϊάαϊς Ίσσα ἀῑδχααι 4.Οὰα Γαρεήοσί, 

ὅδλῳ σεδᾶσα, ὕδελε.Ἠος 66, αρελέῖν Εβελήθν. Ὀοτ. πεόδσω ΡτΟ πεδῆσα. ΛΟΓ.Τ. 

αξχινετοῖ σεδέω. Ισο,γ]η{]ο. : 

Γσπολύτα. Ὦ οχ.Ρσο «οπηπη.Ισπολότη.ρτο Ραττοηγηίζο ἑππολύτεια. ος εεονε 

«εχροπίε ςεἶιο]. Ισπελύτου βυγώτιρ. ἔωνεωα Ατειεὲ Ρτο σωυέανας ααοά εα ροξεῖ- 

εὔσα νοεαραἶαπα νε ὃς σαμεωύεπς.ϱ-ἀ.1 συ τοι ἑαωωρδόγ. 

ή αγνήτω σκοπογ.ςἷς ΤΕΡΕΠΒΙ σκοπο Πηῥεζξογείη,ε[ίοά εὔη» αὉ οβιεῖο αρρεῖ]αι. 

οπείσωσ᾽ ΆεοΙ-ΡΣΟ πεΐσασα.δὲ ἀκρίταν Ὠος. Ρίο ἀκοίτέῳ. πα 

«ἀρύεου- Ώος. Ρτο ψευείω. δε σωυέπαξε Ὅτο σιωάπηξε. 6. ἆ. νψευδια δε λο2ρν 

ἔσλασε, σπ-ἐμεῖνος ὁ Τηλειξ Ἐσειρῶτο τῇ κοίτη οἳ Ακάσου ὀπιβελευσαε » καὶ πω ἄμπα 

ρωασα, μιλῦσαε» 



-ὖ.ὐὐρ;ὐμ-μ-μ-- 

πεΜεος; ΟΡ. Υ. ο δα 

σεράφεμσᾳ. 

Οὐπί εοπιτὰ ἐρ[απη ίσες 
απῖππο {ρε τοσαΏςε,, Ππιὸ 
ξαρρΗεῖτετ εείαπι οταίῖες 
Ῥ]αη ας νετδῖς ἀεείρείε τξ- 
ταπς , ντ[αος ἵπ αππρ]εχης 
γεηῖτετ.5εά πιοἰείῃ 1Π, ας 
τιεξατῖ] {εσπιοπεςῬοπεβεαπι 
ἔρβας απ ἴπουπι σταπῖ ζει ΑΠ- 
θεβαητ. Ίτααπε 1ήᾳ-ταπααξ 
ἔροπία ἔταῖ τεεα/(αα τιντ απ 
ἅἩς Ἠοί[ρίεή τεσωετατα Ἡο- 
ἀριῖς γχοτε,γ]ο]ατε ποῖ]ες, 
Ἠο[ριτύππσας τΏτοτεπι 1ο- 
τεπῃ τεπετετετᾶτ , Ἰπβάπι- 
πε εἴας, { Ίος ρετρεῖταί- 
4εῖ Ἱταπα ππετηετες.Τ α1η πι- 
Ῥΐαπι εχείτατος Ηἱε, ὅστεκ 
ἀπισιοτταμαπι, εοσπῖτα Υ{- 
αῖ τεπεσεβτῖα, εαπΠ Ρὲ ΠΙΟ 
ςοπιρεπ/αιᾶτ,αα σσ ὃ εαἶσ 
απηοίς νε οὐαπιρεσααπι 
Ἰδετοίάαπι τααῖίπαταπα Ὀεατῦπα αἨτεαπι ο 
Σιετζεῖς- 

” 

ἔπωφι. Κῶλ.18, 

3 κ, μα 3 9 ΄ ” 

ξανας.το εἰ ο)άΥΤΙΟΥ ἐσκεγ. 
- ΄ ΔΝ ο 

πολλὰ γα μὴ πω Ὅυμῳ 
΄ ο. ον 3 9 

παρφαρλνα λιτονευεγ- σὺ σι οξ- 
Δ σ 

ον 12, 3 αν - { 
1Ρ/ζογ ασε λορρ, , 

εὖφοὸς σὶ οπαλάφώτο γό 

φαρ» 
3 ΄ 

ξευίε πατεος 3θλογ κά 

Φείσως.ὁ- εφεάδη » χΑΤηυσΩ 
/ ς - 

πε ο) 
5 5 35 ο. 

6ρσήεφης εξ εέθυΣ 
κο α΄ Ν μον ο 

Ζει ἁθιωάτων βασλες» ὡς ο) 

πάλι | 
σπωπια) αευσαλακώτων Τη 

Νη- 
κ. ”. 5” 

Ρρείόων σπεσξειν «κονηγ, 

μετάρεασρ. 

Ζο74/1. δεά εργα” 
7Ἠµ0 εγΑ2. δε επ 
2μπ 2040 «πο αὖ 
λζαια βογχαπς (ρρίεκ 
ογαύαε. ΑΕ ΡΗ απὶ- 
72 αησεύαπέ 1Πούε- 
Ε1{ΕΥΗΙΟΠΕΣΣ ας [ασήή 
7εεΗ/σΗ11 [Ρο/αη-ργ4- 
45 βοῤΙΣΗ”. ραγό 
27412 νεγΙ7Η5. Απσιαι-- 
ΜΕΣΗΣ ἄμ/εΊη, ζπημέζ- 
οηε εἰ ἐν εχ/ο εκῶχα- 
20 ηύμρη "Ι1Ηβί{οΥ 
{ΠΟΥ ΕΑΓµΗΗ γε» τό 
εοη/εβµη αΠιφαη 1ή-. 
71147 ΝετειάἠτΕ, ἆμ- 

7εά εοἶκη ῥαζεησ]μ εἴδεεγεξ εοηΜΗσεγε, 

Ίσσα παδεπεῖασι αἵαυασι {π οοπίπσεαπα οδτῖ 

ἑωώ Ὀος.ρεο ἔωωῆς. δζ εοΏστεε- εωία {πρεσίοτίῖοις. ἔσιο. Τοπ.Ρσο τω γετ- 

Ρ! εἰωῶ μη. 

3 πολλά 'μύ μω.Ἠος «ξεινε εκροπῖε τεζτὲ ςε]ιο]. πολλὰ 3ὸ ἀμὰ' ὃὶ νλέα ἐκ. µέσηε 

οξ φορῶς ἔλιταδενε,) παραπείσεν ἐπεχείρει σαωελοεῦ ἂν 

Ῥείετορβουτεπι Πασιίαπι.Ώε απο Ποππετ.Π.6. 
τῷ.ΦΙπαι]ε εβ Ώτοσεί νχοτίς 1η 

παρθαμβα Ώοτ. ὃς Ρετ ἴΨπεορεΏ Ρτο παραφαμλὀ». Ἠλο πάρραδει Εσαϊῃ- 

σα αλακοῖς λέρρις ἀλατῶν ο σαρβπείδεν  παρβλεγζεβοι. πού γετόρ ἀρείρρ- 

γε ο ἵπ εαίώη ῥγορεῖεγε» γεχύῷ {αβετε. Ἠος. νοςαῦιυ]υπῃ Ίσα οσουσεῖς Ο4.7. 

Οἰἶναιρ. ασ. 4. : 

κα. ὀργα). ος εξ, σούτου 3 σῥόπον ἐλύπεωω ο) ἀφλχρεν {ειι ὀλέδριοι λόρρι. Ὦ1- 

οπές Λόρι αἴπειο. ππεεαρµοτα {ππαρεα ὰ ]οσῖς αἷεῖς αιά {1ης χαλεπεὺ καὶ «57- 

σορτε6. 

ἐνδὺς 3. Ἠος εξ. ὶ παρά χξηµα αἰπηργήσατο χελβει ἀυτὴ καδθρ νύµθη. ἁπαλαδατο 

Ῥος.δς ροξτ.ρτο ἀπωγνατο.Αοτ.1.Πιεᾳ.ἀπω άμίω,νετΏί ἀπω αὔνομα.,γεζΜ/0»Ἴοη 

(2η1107.916. ἀποίάαδτα ΘεΞ ἑωίω .Ἠοππετ, Ον γΠ.κ. 

ξεωέου πατεὺε. Ῥϊετα» Ρε]ει.Νοἶσήε: Οτελείάεας γοτὰ «οσα 

Ἠετῖτης. Τομεπα ποίρίευπι ρταζἀεπα. 

ο. ὁ ο ἐφράδ». «οσπῖτα ξηῑε Του! Ρέεῖας Ῥε]εῖ: 

Ἀοπςβαιής : πεπιρε ΏΌες Τπετιάϊς εοπίηρίο, 94 

οτεσῃ ἔβεεσε,{ε- 

εὔπιασε πωετζεόε παετίεα εο- 

ςαμτέπα εοπᾶσυς {εΠτεπείατα» . 



2 ῬΙΝὸὍ Α ἘΙ 
με δεν, : κ ρ 3 5 ο 

ἆ) ὀμσπεσὴε Τε 9Ατων βασλειῷ ἐφεόδη ἐξ ἐρονὰ , κωτένευσέ τέ ας ὧσε νὰ αλα” 

΄ « / : τ µ 5 τς 

ων Ννράδων λΕυσβλ/ΧΑΤωΥ» δηλαΦὴ τίω Θέπγ, Φράξει ἄκοιτν. 

ὀρσνέρηε. Ἰάςτη ἃς νερο 
γος λευπιλάώτος δπα οσουστῖς 0ά.6.Οἵψπαρ. 

αράξεω ἄκοιπγ» Ὡποπιοάο, συαπτόσαιε Ία 

μαδετ Οά.5.δαΐτις Ποιά. 

παράφεασ!”. 

Ἰάσαε εὖπι ρτίᾶ 5, σε Πτα 

{η Ώπαπι αβιπίτατεση αἀπαῖς- 

«οτε, Κερεαπο ρεσ(ααβ πες, 

αἱ αὉ Αεσίς ΥὈ] ςε]σιοβ{: 

φοὸ εοὗτας, Γερς 34 εε]ε- 

Ότεπι Οοτίπτμῖ ΣΕ ὑππατα 

Ρτοβεί(ἄτασ,αετος βδΊ ἵπ- 

ἄος γίατας ,πὈί εππιζο- 

τἰπελίοταπι {άπεσασι {ἱ- 

τωπΏ στη Ἠάίατες οσαἶπες τἷ- 

δίατασι εαητα ετεερίσης, ὅς 

απάαςϊ πιεταὈσοσ{α τΟΡΟ- 

το ἵη εἶπς ἩοποσεΣα οεττᾶς, 

Ἡποτυτααπτεπι οΡ ΕΤ Εοτει- 

πα υπήν{ευϊπίαπε «οπφεπῖ- 

τα σήβειπατ τα ντ 5χ επεῃ- 

τα εοσποίεασας τος 

ααϊίαπε πασασα βτε ἔοττυπα- 

ες, Οατεσὺύπι τα Ε πτητπις- 

πες Ώεα νἱᾶοτία {αποτεπι 

«ροφὴ γ. κώλωμα. 

᾽αμβρὸν Ποσειδόωνα σεῖ- 
σεις» ὃς ΑΏάδε ποτὶ αλει-- 

δαμᾶ γατα Τὸ μὸν Δω- 
εἶαν' 

ἔνδά μ΄ ἔνφερνες ἴλαι 
συ) χαλάμοιο βοᾷ Θ50/ δέκογ- 
πο 

καὶ ὣέει γύων Ξείζον- 
πι βρασε),πότμος Ἅ -πείνει 

συγγεγὴς ἔργων πέει- 
{ .] 3 5) οὰ 9 

σποτωγ.τύ οἳ Ανα ὅίας Εὐθν- 

οᾶνες 
τη 9 
Νας ὦν ἀγκώνεοα σ- 

τῶν ο 

.. 1 ο) 
ποιμλών εφαλθσος υΗ2ῶΥ. 

Ραπστατίο εοπίεα Πητηςτατίος Ἀγαιποςίη βεσίπα ορ πα(Ε, 

- 
ἔτι αριιά Ποπιετίτο » Πτ ὧπὸ ο ἔρσευ ποὺ γερέλος, 

Ῥοτε., ἰά εοπίεσυητης Εε Ρεἶευς 

΄” 

εματάὀρασις. 

αἴρη ἔπτηχο Νερεα- 
3ο Ροβ αι Ἱάρετβμα- 
ββεςτ 11 αὖ 4εσὺ {ρε 
αά ὀποίγζαπι Ρ7ο/ΩΙ/01- 
24 ΙβηνΗ Ώογίσαήη: 
γδ1 εἶμμῃ ῥμψαγες ἔμγ- 

04 ο ῥβ]α εἰαήοτε 
Ῥεμην εχεΙρηΣ)ὁ 70- 
ῥο2ρ ΙΗΕΙΡΙΥΟΓΗ εε-' 

παηέ αμάπω. Ἑστεκπά 

26 6ηη Πεά1έαΣ εοηςεπὲ- 

τα Γεᾶψ ὧε ου 1όη. Τε 

γεγὸ ΕΜΕΗΥΕπΕ: αριᾶ 

«εσίιμ Ῥερ Υεζοτίὸ 

1 γηας Ροή νη- 

σὸος Α}/ΗΠΟ» εοπε]ςΗεὲ- 

ν : . ον τν Ὃ ο ρος . - 

γαμβεῦ.Ο 18 εὔπα ἀβηπῖηπα ρταξία ἀερεητ Ηετί εοπἰης]α»ίάςο 1 {επεεπείατα 

{πατα Ἱαρίεοτ εσας Νερεαπηπα. Ύοσεπα 1αμβεὺ ἄπαρμσεπα ΡΣΟ εοπιροήτα {- 
- Τ : πιοισύγγαμβεςγ.1νασα Υχοτεπι Τασεῖα ἆπεεῃς Ῥε Ίεις εἰιίάεπι {οςετὶ Φεπες εΓ8ξ 

βπεάσας οσα ιο. Απιρηώσΐτε επίπι Νερεαπί νχος,άϊσερατατ νε ὃς Ἔπεεις, 

ΊΝετεῖ ὃς Ῥομίά!5 ος ἵεασπο γετβα Ροξτα Βε εχροπεπάς
 εμπα ςοἱλο[ῖαβε 3-110- 

ω νὰ ΄ τε - 

.σεδονο σεισας συγγα μεν αυτω ἠλυέῶσα.Ῥ οἵσὸ πείσως Αςοὶ.είε ρτο πείσας » δε βἆ ἷο- 

- Ξ .-- 

Ἴπδπα εεέεσεας σορμσευὀμόοο) ρΣΙή εοηεΗ/μάβΣεΤΗ. 
ο. μερες ος ον 35 ο ΄ : τό Ξ 

ὃς Αἰμάδεν. Ἡ ος ϱ{ὲ, ὃς ἄπο τών Α7ῷΥ σιωεχὼς ἐπὶ τον τῶν ΚοευΣόῶν τῷ μὸν Φοιτα Ὦ)1- 

στεβπαπευ]α πους αἆ Νερευπασοῇα πατο ἀε]ορίης εβ ροξεα» αυία νε οσα εππιαε 
ς 

- ερ τε 

«θεοί πιεΏτΙοαΕΤΑ {αεῖτ Ἑ 
” 

μτἈγπιεβῖς οπηπευἩ Ῥγεβεα, αιῖ Τβηπαῖα νῖσϊτε, Αάδν 

Ώοτ.ρτο εοπισ)- 2ῇ5εγ. Αὶ Ἰπήυἷα εξ ἵακτα Ἐπὂσταπα» Ες ἀῑξο ὁ Ώοβιίπε 

οἲξ ε1ργα. οί» Ώοιτασπι ποδετε νίόετης. γὶάε 5εταῦ.Ι.8. δε ο. Ῥἶπ. Ἱ. 4. Ἠἶπε 
ἔ 

: { 

Ρεοβαί(εί αἆ Τα πιαπα ἀῑείτας; απία Αεσὶς παρερα 

ςοἱεῦσεας . δὲ 18 Τἴβῆπιο Οοεϊπεβῖαςό «εἰεὈτατῖ {οἶεῦαπε Πωπία 1 εἶαε 
τεε παρ]ηπα ΥὈί τεβοιοβΏνπιὲ 

ο ΠΟΙΕΠΑ. 



νο στο 

πΕΜΕσρ ὃς Ὁν. - σ43 
Ἡοποτεπι.Ροττὸ ΟοτῖπεΒί 1 Ἠπιηπι Δοείαν νοεαῖρνῖ Ρύϊο» ὰ Ῥούδης 4 εὁ 

εοπιπήρτατήπε-παπα 1 Ώοτίάετερίοπε πος εβ.5ο]εραπε αυτεπα αὐ ες Ώος]- 

-ᾱς οπἱσΙπέπι ἀπςεῦαπε, αιαοιπ (ες Εεστασαπα 1 Ραττε οοπ6άετεῃε » Ῥότες αρ” 

Ῥε[ατι. 

ἔνδό μυ. Όπο οποτε, αμάαπε Ἰαεκία Νερειπαν εκαρῖαπε Ιππεπαπι ος” 

«ἆπες,ῆας Ροξτα γετυα οβεπάμας Οπαπάο ΠΕππι] Ιπά εταητ εε]εὈταπά!, ρι- 

σαῦαπτ ΝΝερταπυπα αἁιοπιατεἰἀεόαιε Ίππεῃες εἰρίαταπα «2051 βαυ]ι5., δε 1η 

᾿Βτυπιεπεῖς Μιβςϊς Βἶατῖεες {ρίαπα εχοϊρΙθῦασς. - 
ν ε πα Σ ε ο» 95 ον : - - 

ἔλω. 9Ηητ αἱ τάξεις» καὶ αἱ συεροφαι τῶν γέων ὦ τῷ λδθῷ 2όμλιαι, ὅδευ καὶ 

αἱλαπίναι, ὅπου ἀιπῶν αἳ Ἴλαι τῶν κωμαζόντων «6, πο γίκας. Μετοηγπςὲ ἀῑχίς 

σαι) χαλάμοιο βοῷ 2ΡΏτο μετ ἄσλῶν βοᾷ. Ἐτ δέκοται Ίο. {οηρίτης:, Ρτο «οπἰ- 

ΣΠΠΩΙ φέχουταε. 
σότµος ὃ-κεῖει. Όποπιε σα ἆοςεῖ δεάµογα υέδλην» παξίπστα Εοτεήπαπη εβε 

νὶθεοσίατααι σαυ{απα: ὃς εκ επεπεή εοσποίαῖ αμα αάίσιε {όσευπα ἆ πατάτα ντ 

τατ.Τἀεο γεβπα ρες πγραΙασετ πας {ππαεες.α-ᾱ. Έργα παδτοι πείνει δρ) πέτμου συγγε- 

38ε Οποά ποη ορ βαδῖτ αποπήπας ετίατα εβεδειὸ {παιαπχης»δς ἁἰςαπημς κρίνει. 1. 

Φωβορ]ᾷ παύτα ἔργα πότμοε ὁ συγλρής. 

οὐ ᾖ,Ἠος εΏιαὸ οἱ ὦ Εἰδύμλνες ο σίκης ποχῶν» ποιήλων ἐγκωμίων ἀπέλανσαξ ὃν οἳ 

Αἰήν.Αροβτορᾗε αἆ Ἐωταγπιεπεπι αἆ αµει {εηβπι πε {επία εταπίς ὰ ἀϊστεί- 

ᾷοης.Βεβς αἲ Ἰπβήεήεισα τεάϊξς, Ῥγελεατα Ἰαυιάαε ὰ εοπ{απσιάπεο Ειταγπιεῃε. 

Ἠῑὶς Ες Εοττιπατϊβππαης Ῥαπεταεῖαβες : αμί υδί υίοεῖε ποτ ἀῑείεις ἀεττὸ 

{εὰ «οπ]]οί Ροτείξ εὔπα 1βἨποία γ]οῖᾶε,εκ Ρτασεάεητε ἁιστε[πιπου]α,νδῖ ἄε 
Ξ : 

5 ο Ἀπερευπο αρ1ε. 

Αἴνα Τοεἱεὲ, δε ρετ εἰᾖΙρβπ ρτο ὃν Αη. δι: ἀγκώνεοη.ἁἆατ.[οηἩ. δι Ροξς.ρτο 

παράφραισιον 

Ῥοστὸ Ῥγελεας τσᾶς ἐς 

ππαττε εοπαπσιηπέας. τς 1 
Φαάιο εἐτιαπήπτα {εἀπ]ὸ 
{εᾶατας , εοξεπα (απηρυῖης 
ἔαιαπα σεητεπΥβεσιπεΏσθαι 
ἀεεοτατ.ῖς Ίεππεα ραπςτᾶ- 
εἴο πως γ]α]τιεόσπε πιεῃ- 
Τε εἰατιῖσ,αἄαεπι ραισῖα Τεἷ- 

:ρήπίασι αρρεῖίας, αδέπι- 
αὖε απιᾶε Αροᾗο., τεροῖε 
απο {αετα 1ρπ ἩἨγάτορβο-΄ 
τα οε]εὈταπτητ.Ο πιπειίασα 
«οσταπεος 2ητασοπῖ {τας 
«ἁοταὶ Ἀεαςίοτασί οετταπη]- 
Ὡς Ππρεταιήτ:ἒς Αἰκατλοῖ]ς, 
εοησασα αριᾷ Ἠπερατα ἘΝί- 
Ἑ τερῖαπα, ἵπ ταπιπ]ο ρη]- 

ψ ιά Ξ 

Ἐδτςρ. κὠλ. :ῶ. 

Λ. ες πιαπέος ρ 
Ἠτοί μέεπαιζας σε ιω] 
9 ος ρα 

γα πες μµάτεως ἀγαλλε 
σοὺ 

« « 
το δµόασορρ Έτος Τυδέ- 

ας. 
νο σ ος μο α 
α Νρωεα { ἄραςεγ» 

τ τς ο , 

μεῖς τ ὀπιχώθιος»ὸγ ης Απελ- 
Λο. 

1 ’ 3 

ἄλμας οἳ Έλλοιτας ο οἳ- 

κοι 
” ο δι 9 

σε πραπει » ίσου 9 

ἔναγ- 
.” ΄ - ” 9 - 

κεὶ λόφῳ- χσιρω οἳ οἩ 
« ο) 

ἐσλοῖσι µᾶρνοται πάει ποσο πλ
» 

εγκόσ.Εας ἱοᾳιεπάϊ ξοππημ]α,ξοσειπαὔΒππαιπι ατα] εεαπα ἀεαοτας. 

μετάρρρσε. 

σεεὲ [εὔσεης 2έ 
εἴ]α ΊΜΠπε {η εν 

μαστε εοη/αησηἴπεμ 

4εεογαέ ὤσμασησζεη- 

26η Ργερεώ» ΝΕΠΙΕΑ 

εμάες α4αρζέα 6β 

εἰ. Ιπεησέ/ζμε ΡΑΣΤΙΗ5 

πει ΑΙ. ΑΡοΐσ. 

6οάέάμεῦς 44563 Ῥέ- 

λεησες, «ὔ ση: {1ρε- 

αίε,ὁ αά ΝΙῇ ἀεο- 

«απο ρ/ερτὸ 14. γα[ϊες 
ΣΗ7ΗΗ11. σαμάεσ αἲ- 

Σε φμὸά {εφτά ζατε 
Αβαα 



ο που ο σα 

Ρον Ελ Ετ 
εᾗεῖς γα ίδιας εἴτειπ[ερίο, {9 Ὕλυπεαν τοι ΝΤεγας-- ξαζεῖς αγζαΣ ΥΕ 

Σμάεπι ἀπεισμεε «σδοος ος ρου Ὃ πα ερ αιδά 

απτετα ααδἀ νηιπετία Αεσ]- αρής σα 5 : ο. τς 

τα εετῖατ ἂε τεδιις Ρσαε]α- «ο εαν µολθων ἆμοι- ἀ]ερ Τε εγα 14: 

τὶς, απα]ες ἴωπς {οτί Ἰαάί. εα πεπα {4ὔΟΥΗ3Σ 61) Με- 
Λαμάγ] [ήτοι (γε 

Ἐπίπιπετο Ῥγτίεα {εἱα5γε- 
ες 

πι τε υέάοσίαηι ὃς σ]οπᾶ, 

οσα ταπςπ απ πωετοςς, τεππς εχαηεῖατος Ίαβοτες {εασίτας, αἀερτατα εΠε ορεσα Μεπαπάσξ 

πἩρες ταί , απὶ Εοτπιᾶκά!ς ατΏ]εεῖς εβ {αΐισ. 
. 

ὧτοί µεταῖέα:.],οεῖιπα Ἠμης «ΟΕΓΗΡΕΙΠΗ το(εμῖ βερῦτοι µεταίξαι σὲ. δαπα Ἶς, εες 

Εαεῖε αιήηταπα {γΗαβαπα Ότειμαπα »1ά Πεεητία Ῥοξτιςα ξαοῖε. Ἰναπι 8Ώςερ58Πες. 

εοπ{οπαπτεπα ἀπρΗΙςεπα Πεὲε ροβείοπε Ίόηδα {Πτ,πατήτα Τα Ώπεη «οτΏρίτΗΣ, ντ 1 

ἁὐτάζω,βαδίζω δε βπάμδι».Δ.Πᾳπαπάο Ροξτα {ψΙΙαραπα παευτα οῦΏβαπη εοτηρίε. 

νε ου ἵπ )ωοα) Ἠεπη.ν.απεκττιν ἱείππα. τα {εΏ{ης τεάάἹειις, ΕΠ εγεβῖας ααξξ μετοῖξας 
ας μα : : οτε τς τω « 

εχροπῖξ αεταδιώξαι ὰ μεπαδιώκω,ααοά βσωασαξ,ρεγ/60ποΥ, 11/2 Η0Υ 2 {εά2.ντ ῇ1.Φ. 
ζς . Ὁ ελθες ή! 

Και µεμεταΐξαι µαρὴὴ παχέιοα ποδοσ,Ο) παπα απ. 8υτέπα μετοῖσεηυ ρτορτιὲ Πρπι- 

΄ σαι σὔ ἔπορεξη η/2γησγιαίαὰ1 οὈίτας ααοπήα” ροξτᾶ πηεεαρλοτίςὃ ὁμπιας,δύπΏμαξ 

Ῥγιμεᾶ τπασπο βμάϊο {εξχασί νίτευτεπα. Ἐατηγπαεηί5 Ίτα ντ αΏεαυή εοπτεπόαξ» 

αμεπιαἁπιοάυτα αμἱ Ππαρεῖα πιασπο Ππίεσαυπτάσ,αΏεπα εοπαρ
τελεπάετε νο]απε. 

μάσεως. Ἠνδέα,.δεμο[ϊα[ϊεες ἁῑεῖτ Ἐπιηγπλεπεπι πμβς Ῥγε]λες πατεόσελφογ. Ἠπε 

εαπιοη,αμμπ. ἃ Ροξἕα µάσρως Ὥωσκας παπεμρα (ασ γϊάεαις πο τεδχὲ {εαβαΠε. 

Ίδαπι µάτεως ρτορτῖὲ ε8 ὁ «φεὺς µυτεὲς Ὠξος. Ω ποπίαπ αητεπι γοβπα]]ε ποπ σἰ- 

ἀεσις Ῥγελοαπι {ή Πε Εμεγπιοπῖς αὐἠπεμίωηπεσυε εκ ροξτᾶ γενοῖς εο]βε- 

χε εξτεὸ ροβωπαῃς Εαεαγπαεπεια Εως Ῥγιπες ααμαεη]απα: 1άεο εχροπίέης ὰ 

ποὺ] ριώσεωε»ό ΚΕΙ μητέρα συγγενὴς  ἆαιιε εκ αὐτποπίτατε ςεἶιο[.αυῖ ας 4µοσμε
το- 

εεπα ἔχαης ἵπεεσρτεταεας. ΠΕηπήοσπα εαππεπ Οά.6. µώτεως α9πεμΙη5 εκροπίτυς. 

σὲ τὸ, Ομος νυ]σὸ Ιεσίεις κει ταῖοπε {επίις,έηπα Ρτοίοδἵα,εα 5επο- 

Μαΐξε σείσιο σῦ τοδµόστοβν ἔρρος.Ῥ οττὸ ὁμύασοξεος Ροξε.ε(ζ,β.-ὁ συγγενἠενό ὄμραμος- 

- { Ξ ο. νο 35 τε »ϱ 2 ον ΄ 3 5 τε - 

δρ. Εἰς αἩΏ ὁμοῦ ὃς ασείρω. α.ἆ.ὁ ὢ ἄωτῆς αποράν”2ειω σὲ ολόρες ὤγ. 0142 εί εἰκ(ά επ. 

- {2πΗμς, Ἆος εξ, εἴ/ἄειη ΦΕΠΡΥΡ. Έδγος ὁμώαορον Ὑοσαῖ 6έηΣεΠ: ία ο πάεή εΏε/- 

εἶειῃ. σεπεγἠ. 44ΣΡΟΥΕΣ; ῥαῦες.Ιπιε]]σς Πῖς Αεσίιπετᾶ. 3 

ἃ Νεμέα ὃν αξαρυ.Ο Πάρης τεδιις εοσπαταη 6εβέεπι ἀεςοτει Ῥγιπεαςεκροπίέ 

Ροξτα:πεπιρε υἑξοτής {βετοτητα.εετεαπαΐπ]τα, ἴπεετεα Ἰθηάαε Ῥγάνεατα ὰ Νε- 

Ίπεσα ν]άοτία.δίς θπεεπι πας γετρα τεάἁτ «ἰατὸ 5ελο].ἡ ᾧ αν Νεμέα 3) σερσέρ- 

ψεθσα. ἀνῷ δε πὸ γικΏν ἀθί ο σε 

Ἱ μείςτ' ὀπιχώειος.Ηλς τηπεηβς εβ Δελούος Αεσϊπετῖς,απεπι΄απιατ
ε ἄείτας Αροί- 

κά 3 αν. 5 56 ας 

1ο,ααία Ίπ εο Παπ {άετα Ὠεἱρῃίπ]ο ΑροϊΙπ ὦκις)ὰὶ δωματίτγονὲ ΕΧ Ῥγιδαπειο 

τοῖοτε Φεᾗοὶ. ΑΠ] ἀϊεμη: Λος πιεπίε ὙΦεεφόεα ΑροίΗπῖ εε[εῦτατὶ {οὗττα. μεὶς 

Αεο]. ὃς Όος. Ρίο ζΟΠ1ΠΗ. μί
ώ. « 

ἅλικαε 3. Ἆος ΕΒ, ἑμήλικας 3 ἐλβύντας καὶ ὦν Α1γέγη ἐλίκησε. Ὁ οπὰ εοςο5 νιαῖς» - 

Εοττὸ ἵη Αεδεΐή». Ηἰς τὸ κράτει, {πο 1π Ιπιρειξεᾶο. περἰεόξο αμβπιεΠίο το 

ἐεράτει: δὲ ντ Πτ ρ]εταππαε, Ρεῖ Ρεχτεήίεησι εκροπο. 

το Νόουτ' ν ἐναγκεῖ λάφφ,πρς εν, Ὁ Ἰάοάροιε, Ἠηα5 επἶπι Εώς Μερατοσηση τος: 



σεΜεολκ ο5ρ. Υ. ο 
ἃε ἀείειρείοπε 1άεο νία5, Μερατα εοΏςαιᾶ »λέΦον ίσου ΥΟς8Ε»

 αιοά ςΠο], εκ- 

τος ἔνβετο γωείογ.Ἡ]ερνε 1παα]ε ςεἶιοὶ. Ῥγτὰ 

ταεῖ, ΑΠ/ νετὸ Αἰατοία ἱητείΗραπε τα εοῖε 

Ἱερτατί {οἱεσατε Πῖ Ἱπαί. 

ἡ Ἱπάϊ Αροϊμπί {αςεί {πεταπῖ {π- 

{σίτως {10 απο Ίαεεῃε γα ες.εε- 

παέρω ο ὅφ.Ἠἷος εΏ.πόσμαε ο ὅτι ᾗ καλῶν Ἔγεχα, ππᾶσα Φίλογεικεῖ α πολες. Τ οἵαι 

σεπετεντὂεπι Ιαιιάαε,ααὸἀ {π ΑεβίΠᾶ ΟΠιΠς5 
ρτχεἰατὲ ξαάΐς οεττεατ. Ύεαιε 

επίπῃ ρ"το οπαυίαπι Οταεία 

εαπελπα νετρα Πετῖ,νΏὰς 5επο 

79. Φυραιάϊεο ὅπ. ὃς ἃς εοπΏτας» ἵ 

πύχα Άπεναύδ εου.1. απ ἃ Μεαοπἀτο αρα » απο Ῥγεπε 

πίεηας ἠηβσπῖς 1πεπασα τσ Ατλειιζα Μας 

ἴπες]]έσε ιξοτίσηρδς εκ εα Ρτοπααπαηῖσσα βἱοτίαπα, 

Όοτες. 

παράφρασε». 

Ἓεασε τά πήτασα εὗτα σε 
Ἀτλεπίεσβς: ρτα βαπτίβιπιά 
θυτεπι ατπ]ετασατα ππασ η ττί 
ατποπῖς ἱππεπίσπσας τος 

Ρα[εβτιες ρε παᾶ 1ωηξτο εβ. 

Ῥοήτεπιὸ απῖτηε σπὶ, ἅ αά 

Ἐλεπήάβη Ῥγιλες απἲ αια- 

τοσηί Ρεεσοβίυπι αεσεᾶας, 

Ὡς {ρίαπα Ιαπάατε πιοτσας, 
απήπ Ροτίας εἰοαπετο : ὃς 

απεπιαάπιοάσια αυτά: τξ- 

το (εευπάο. [ρῖταπτε. » τεῖα 

αἆ απίεπΏς {ππαπιτατεσα 
αττοϊΊαπε», ὕε εο εορῖοίο 

Ἱπιρίεαπτας: 6ος εὖὗτη απερ]α 
βηε]]τας νητῖ παετῖτα , {ππα- 

ταῖς: {απάίδας ἐρίατα απάα-. 

ετεπεῖας- τη Ρσῖποῖς τετὸ 

ἄϊσας Πατ (ας νάτιαεῖς σε- 

σωῖωαπι ἔρεσῖτιεα εἀιάιτε 

ασστα Ατσο]ιά(ς ντος 

ἐπαύρο.ΤοὮ.δς ροξεεὲ,περ]εξτο απσπιεπζο {επαρ 
ια. : Θ ω 

δὲ ἁπΠοίητα κ ἀϊρπεῖομσο 1Π εο.ΡΓΟ ἔπλυξρυ, 

Έεγρτεεατας.Ν εδ απα ἔπαυς 

2εἡ «ἲ ἂπὶ Αδωρα).Τ αυς Μεπαπάτί αἩφρεξ ἀρτο 
ζ 

Ἀληποῦς ἱητο]]έσς } ὀπιρύτόμ,ὸ κοσµήτορα Ἡ αθλητών, τι 

37 

9 2 Ε 

ἔσῳδ. χωλ. (8. 

ἐπαώοεο.χεὺ ο ἀπ' πλ 

έκτου οεθληπώσυ ἐμμδν- 

εἰ ἃ Θεμώστον ἴκεις ὥς 5 αεί- 

σας» 

ὠηκέπ ῥῶει. ίσον 

φωαή. α)ὢ ο ἱσία τενοῦ 

σεὺς -ζυλὸν καρχασου. 

πύκταν πέ 1 κθὶ παγκρατε 

οδέγξαι ἕ- 

λεν Ἐπιδκύρρ Φδισλόαν 

γικῶντ αρεταδ. Φορδύελιο οἳ 

Αίακὰ 

αἴθεα πειάθγτα φέρε «τθα- 

γώ- 

µατα σὺ ἔαγδαῖς Χάρισ- 

σγ. 

φϊπίάαπτες εοἴοπας ασπίδας 

τος εἲ,ἑκαρπώσω ν 

σεδίυτη ταξῖοπεπα Βὶς Παδεσί{εὰ ἆς -Αερισεπβδης 

1 ἀῑκίς σζσββπέλις ποῦ σᾶσα πόλη, - ; : 
α: ο / 3 ΛΑ 5 6 κ 

ὃν ὅτ γλυκεαν µοχέων ἀριβαν ἔπαυςεο συ 

αν ετνίης,Εῑς αῑε Αεδε-- 

ἴβετ. Ῥοττὸ γλυκειαν µόχθων ἁμοιβαὴ 
αὖα πΙ 1] ἁπ]ςίας Ρος ]α-. 

τάφεασις» 

αΠερεη» ετ. ΟΡΟΣΣ6έ 
«4ε7ι αὖ Αερεμ 4 - 
Σε αεβ]εεῦ εβε-. 
Ομδά { αισεάῷ κά ἄε- 
οσηζαπάµηη Τεπαηην 
“ο ΑπΙρΙΙΗ ἐΧῥΟΤΤΕ- 

{ε:[2ά νοεεπε εὔε ὀ" 
οχβαλάε νεία αἆ αρῖεξ 
εοδερασΗέπιηπε ες 
σ φαηεταἑή. ἀῑοίσο εὔ- 

ασ εε 1 Ερὲ- 
ήχο ἠμρήαπ νΗ 2η” 

Σε” (1 νΙπεετεξ. ΕΣ 

αά γεν Αεάεί 
βοτεν γἰγιάαηχες ΣΜὴ1/- 

{5 οτοπαππεΏέά » ε1πε 

ο πο ον 

Ἐριάαπτο Α{ειεριεα εε]εῦσαμς,ἔαπι ρα σί{α σσ, επι ραπετατῖο γ]οσίαπι τεροσεαα”ς» Έλπεα 

αϊούίασε ἀεεοης Β43ο εαρη Πίο Οτατης,Βοτῖάας δε 

ες ἵω αεασεῖ τεπαρῖῖ γεβαδυ]ο ρεπά:ε. 

Ευήτ ἄεςοσᾶ- 

ον 
ο Ξ- 

οσα, νεὶ Ὁ οί. νετίο μ1π ἂς 

{ 5ε]ιομαίτες ἵπ- 

ἓω Ίατα οεεητεῖς 3.Ργτίι- σολλοὶ επαρορν» 
ξεΠπιοπε»δζ ἃ ραττῖα.τ

έκπονα ᾱξ- 

ΤΏ)ιτ αμεσα οροσίςζεονζς πὶς 

Άβαα Ἡ 



η ο Ἐν να. Ῥ- Τ- 

ατ]έεαταπι πιασίβες τς Ατπεπιεπβς,ᾳαία εᾱ Ίπ γτοε ραἱαβεῖεε φτπαύτα «Ε Ίη- 
| πεβεᾶ, ὃς ῥεςεῖατος βαδιής οπαπίµηχ αστίηπα πιασή έτος. θίς αΗΓΕΤΩ Ὀτεηίεει Ιαάας - 
| Ατλοπας.Εέξετεαυέεπι 5εΠο]. ρᾳ]α(ίοεα Αεβεπίς ες {ωπεπίαπι ὰ Ῥϊουραπτς - 
| ΤΠείεί ρεἀστρα.Ῥμετεσγὰες αριάἆ ευπάσπα αμέπος εβ Ῥβοτβαηεεπη Ατλεπίε-. 

έεπι πάλ»ε ΕΙ[ε Ἱππεηεοτεπη. Πτει γετὸ εσαά!τε ΤΠείεµπι πάλίω ἃ ΜΙπεσιια ἁῑάΙ- 
εἰπε.Εἰπίπιοάί εεῖαπι ἱπαεητσίο εεοιήτησ Τηείεο,α ιά εἶπι «π{ε ςατετες. Ἱηζτα δς. 
Ραπεταείο Μήποταμσισα Παρεταιήε. 

εἰ ὃ Θεώσο. Ἠος εβεὶ 4" 1ι99Φ ὑμῶν ὃὶ Θεώσον ρηδμῶς ξυχωρᾶ. ἀλιῶς ἄεω 
Φε; Ἁ) ὃ ὕψμεου ἔποιγον εφερε.]-αιι5 Ῥγτῆεα ὰ Τῃεπα{Ηο εἴης απο πιατεσῃο«οεΙρίωπα 

| ᾿Φητειπινεἰ Μηέαπι αἱοαισας Ρρες βροβτορβεῃ. ΑΙ]εροσία Ἠπίης εκρ[σαξίοπεπα. 
| : Ἠαδεε ραταρµτάβ, θεό σος» 
| 3 το ηκέτπ ᾖφο. Ἠος εβῖ,ΛΙΡΗ ππεέμαρ.Ναπι ὰ εοπ{εαπεπεῖ{ Πτε]Πσεπάυπα απεεεθ- - 

- ἀεης:παπι πιεεπεηῖῖ σε]ίάης ευτεῖτ ρε οὔΏς Ἱπεπιο. 
καρχασου. ΏΟΣ.ΡτΟ κάργσου. (-ατεβεβαπα ε{ὲ τὸ τῆς κεραίας αλώτατον» {1111714 - 

4ηγεηπα)αἀ αποἆ απτοΗπητ ν εἷα παυτα αυΗπι{εεμηάο νεΏτο παμῄσαητες, «ΟΡίΟ- 
{0 γεητο Επὶ γοίμητ, Ὑ πάς «οἰίσεχε εἰξ ροξταπι πππετε ψε]]ς, {ππιπηας δε απι- 
Ρ]ας Ιαΐάες πιείταπι εβε ΤΠεπιήΏμπι, Ψἱάε Ἑτοία, Ο11. εἷε. οπή Ἠος: 

Ὁν φααρίηπα, σημ νε]. νε. - 
σπύκποωυ τε γη. ος εἰ) ἐπει ἁπυγιῷ, ὃ παγκρατῳ το ρες ὦ Ἐπιολύρο. αδένα, 

ὅπ πλης αρεῖ οδξαν κέκτηπαι, ΤποπηβΗιη ἃ θεπήπί εεεταα τὶς γόξοσία «οτα- 
ππεπάαεραςί]αευς νίἀε[ίςει δε ραπετοτῖ] Τους εετιαπαίίς αἀάπμε:πεπαρε Ἑρί- 
ἐαισι», Αγροβά(ς νιῦς»νΏΙ Ασιληπιδα «ε]εύταβαπεμε.: αν ο 

«ερδνεεισ δ' Λίαμ. [ππυῖς Τπεπο]βή νιδχοτίαπι ποποτὶ ΕΗ(ε Αερ]πᾶ ΡάΤτίςς 
Ψεηρα]απι Αεαεἰνεῖξ Πετουπα,ίεα τεπιρ]απα Αέαςο ἁῑςατωση, Αἰάκειον ἀῑέταπα».. 
1η Αερίπα «εἰεβεήπιο Ίοςο βΕΗπΗ: γὈί {ας εοτοπα» Τπεπβαμς {Ηρεπάετθ- 

- {ο]έρας. . ας 9 
΄ ν γα ο». : 

ποιαρντα. Α ποιάεὶς λος ρε ΡοξεςΟ ποιπειςδεγύσωηε: ρτορτῖὸὲ ὰ πείο βεγζ: {ες - 
ἃ το γΗΣ4 νιάεειτ Εῖς βεεΙρ]επά μπι. φέρεω επαΠαρε τἐπαροσίδρρτο ὠέγκα. 

οι ἑανδαῖς χα Ἡ α . : μα εάς 0 ο νας «αεχοπ.ε]ος εἰς σγασᾷς μρηεΙῥρινῖ σιω Θεῷ Ώεο [21ρηγε.ξαπε- 
τε ἀπεπρτατ Όταεια, Ναι νε Ἰοᾳιήει ποΏετ Ῥ]μάατης. ΣΑ. Οψπιρ. σιω γὸ ὑμὸν 
ο αποςτα α λλυκέα »2επαι σαΐτα βερτοῖς, εἰ συθός » εἶ καλος» εἰ Τις ὀἀγλαὺς αλἠο.. 

| :.Ἑεβεμάππι Χάροπ Ῥίορτες πλαίσια, ον ον 
Αν 

κάν -ωλμουω..... νλ ιδία 



νΕμ οκ. γ. 

ΑΛΔΚΙΜΙΔΗ. ΑΙΕΓΙΝΗΤΕΗ, 
σπολς) παλαιςρ. 

-ΕΕΊΔΟΣ ς. 

Α νο ον ε{εσίπεία σας ᾱ ῥᾶ, αἰέζογέα ἄ 

ΑΙΟΙΜΙΩΑΕ ΄ ΑΕΟΙΝΕ: 
{8 αἀο]είσεπει ῥᾶ- 

ΑΚΟΥΝΜΕΝΤΝΥΜ. 

Ιαΐτιτα, 

ΟΡΕ ντ. 

ο 

Ῥιαογέῤης , αὖ «ασια 4 ἀπηίζο Τρόα, «65. απέζο- 
πε , Δεἱε[. 

σπαράφραισιε. 

πας πρ εἲε σεπε- 
εἷς Ἡππιαηι ὃς ποιο 
ΣΠΠΠπΙ ἆῑςο ὃς .--. 
οττς: η παπάος πἱάσσι νιτῖ-- 
Ύὐς ελάετα ἃ ππαϊτε Τεττα 
νίταπι Παααπιας. 5εὰ τηα- 
6ηπτα ἄπτες Ώος ἀῑ[ετίσηετ- 
Ῥοπίεροτεπεία τατϊο. Ἶος 
εΠ{Π1 Βοπρίηες “αἆςο ἔτα- 
στ]ες , ἀπιρεςΙ]Ἡ- ὃς εοτ- 
ταρΏθίῖες { ἔππης, ντ πῖα] 
Άπαυς.Ώή νετὸ τον {οἶδπα 
Φτασι]επα ατοσηάπας πε πα 
εαΐο {εάεπι, {εὰ ἵπππιοττα- 
Ἡτατετη φπσαπε ὃς οηιηῖρο- 
τεπτῖασα {οσπε {σατ. Ἐπίπι- 
Ἠετο. ετα ταητο Ἱπτετυρ]]ο 
αἳω οἳ αἷῆς βτήΏς δει, 
ὀπεπιοτεα ας αὐηπιά τα. 
πο ]ε Ἡαῦετηης -.4πο αἆ ἆἷ- 
υχρα) Ώσεατατη Δεεεάίπρας, 
Ώπε Απεπά, 

.Ἠσ--. 

ξαε εοσροτίς-.. 

εροφὴ, α. πῶλ. γε 

Ἐν αὖδ ρῶν » Ὁν Θεών νεος 
σα ὃ 

κας Ὁ πνέομδῳ 
µατεος αμφότεροι. 
οείργει Ὦ. σάσα κέκεικέ- 

γα 
εώαµως. ὡς το ᾖὲ » ἐδεγ. 

ὁ Ὦ Ίαλκεος ἀσθαλὸς αἲεὶ ἓ- 
ους 

Εὖνει ἐρργός, ἀλλά τ Φερσρέρο- 
οὖν 

ἔωπαν.ἡ μέγα γόουοἲ-- 

τει Φύσι ἀφαγάτοις. 
καιῶρ ἐφαμεείαν 
ἕκ εἶσοτες., ἐφδὲ πο 
ως ο. ΄ ο τα 

γύκταρ » αάμε ποτιώς οτ- 

ν΄ ἔλανε δειμεν πουν ϱὔν- 
εορνωερ οραα 

μετάφρασι».. 

Τρι Ρο ΙΠΗΤΥάΙ 
«Ῥεογαπη σε σὃ' εχ. 

γπα [ΙΑΠΙΗ ΠΠΑΣΥΕ: 
Ῥ2ίΦε: /εά ἆίεγίσαὰ- 
ΛΣ ο [6βραγασα 

Ροσεσίᾳ. Νάμα δος ϱηἱ- 
4ειι Ποπαίπαπα σεπυς 
21Λ17 εἰ ασ «γε εε-- 

{μην Άγπια [εµρεΤ {2- 
ἡρε ή άήΕΣ. δεὰ 12 α11- 

ση4 7ε Σε ας. 

ιν κα. 
5 εκοεεέεΆὲ, σσ 

4μά01ε: ζμασαρ 4ςμο-- 

»4ηγες, 11) 1ήΣεγάιη. 

ουασι 06205 οση- 

πα Ρ72/{ΥΗΡ/ΕΥΙΣ εµττέ- 

7ε αά ΠΙΕΣΑΠΗ, 

ἄλαα 14 



ΡΙΝΟΌΑ ΕΙ «58 
16 κο[ρὶ επι α παπα παπι {σποσασπας αιἰά ἄῑες, σπἰάπε βος νεῖβέ,απεΒΙ επεΒ” 

ἆοτες πλὰσαά 
. - Ξ ι » . Ξ 

ταπι σεδας πο[εὶς ξατα]ής πεσεβῖτας ρτα[οείρίεεῖς, απέπιαπε σ]ες τοπήπαπι επτία ρεῖεΒ- 

ἆυστα Ρτα βἰταετῖτ. 

Αλειώδη.Οοὐβατες εἰσμίο αι βε Αἰοϊπιιάα ραττία,ἄτα», απόάσιε νιετοσία: 

δεπις.Α{εἱαρίαάες εαππςη»τεᾶς 9εΒο].Ὁτε
τεηίεΠι, δε ΤΠεοπϊς ομ/ἆαπα Εαπα 

Ἡμ[ςε εταάϊτ,Αλιμίηε αρμὰ Ἡοπιετααα 
ΟἁγΠ. χ. ἵα Ώος νετίας 

τ Μένπωρ Αλχιίθης ἐνορλσίας ἀποτίγει: 

εβ. Μεπεοσῖς ραττοπγπαίε μπι, απί Αἰείπιο ραιτε ΡτοββαἴΏς εἴε. 

ποις). 1 ὰεεὈαῖ ππριθε ους Ίμεοι {5 εετεατε,εεπα Υ1πῖ5 Ίπτες {6 ἵα {αοςῖς Ἠ]ήίες 

Ίπάϊς,νι 9εἶιο]. απΏοίϊᾶς. : 
: 

ἐν αὐθρῷ;. Ἐκοτάμπα ἀμοίεας λεοἰἱαίίοπε Ώεοτήπι ὃς Βοππυπα ία απάΌης 

αἰία βπιϊ]ίανα]ία ἁλιποίμμα Γπμεπάσησης. ςιεή[τα . νε]ατί εκ εἀάεαι πιαττε Τειτᾶ 

οστι».])ε απο τὶὰς Εεβοάυαα ἵα Ταουροη. ἴσεπα απ]πινὃς εο{ροΣ!5 ρτα[ζαησία. 

Ῥιβιπη [Πα νεἶαει Ροτεηεῖα» παπποσεά 
Πας» οά ενα σης! οοσβαείο» ααίοας Ροίίεωςε 

ή εἶπι Ποπήπες παἱ πας,πιοτεοἰεδίΏ
 ζεττᾶ μοβιεσπε,ἑπεασπα {σποτεη

ε. ος 

νἰάετας {επββς Ηεταε[ἵεις ασαπα
 1η γιεαταπα αμζτοπε αρυά Τηείαμιπ, ἃ ππες- 

εατοτε ἰπεοσζοβασι ή δὲ οἱ αὔβρωποιΣτ
είροπάςε Θεοί θυητοί.. τισίας σὶ δὲ οἱ Θες. 

το[ροπἀειιάδοατοι αὐθρωπει. Ἐτειήτες
 απῖπι αβοπιοάο Ιπέες {ς ἄιξεταιτ» ὃτ εοἩ- 

περίαπε,ν]άστυς εοπαρ 

απεπα εἶσαί Αροβ.Ροευ].ς.17.Αέῑ.Υ.28. 
εν 

δήργει Ὦ. ος εβ, δαχωείζε οἳ ὧπ' ώλλήλων ἡμδςἡ Φεισμένν δωύαμε.το ν ὸ α- 

ὁρῶν "Άδος , μηδὲ 60. ὃ ὃ Θεο) 3 ἐραὸν 5 ραν ἄσραλν ἔχοισ. Ελς {ππαο τὸ ὡς ρτο 8. 

Οαἱώπα αὕεειι απεαπα»πον οὗ πααξετίααν, 
{εά οὗ Ἠτπυταξεπα εοετα ἱεαία 8 

Έοπιστο πολύχαλκος ορρεἰ]αεᾶῖτ Τ1.,,δεπίμπι παῦες 1π Ρραταρμτα[,κεκριρδρα. απιρὶ» 

Ρτο εοπιρ.Φδακεκριρδώ», δακεχώεισµένγ. 

ἀσραλὸς Ἔδνε-δὶς ὃς αριἀ Ηε[οά,-πωτων Ἔδος ἀσραλὸ αἰθ γάα: {εά ἁπειία τα” 

εἴοπε ἀἆῑσίευς. 5 
; ο. 

«αλλά τ «ερσνἐεομὶς.Ἠος εἴὶ, ὁν' ὅμως» χάὶ τοι ἐδέν ἐσεδω » ἐμρορέε ο Έλειὸρ τοῖς 

«Θεῶς» αν κξὶ οωῶ, ὁ κατ’ ἐυρυῖαν. Τάσο ἀῑίσας ἴδε Θῶνς α Επηρίᾶε. Ἀασιο- 

παπι Ἠαθες Ῥοποσμπι απἰπηὶ » Υεἰτὶ ἸπτεΠεέξας» δὲ Ῥοποσιπι «οσροσί5»Υεἶι- 

αἱ ρα ]οατίεαἁιηῖς. 
κας ὁ γνώσκουτες εἴτο ὃν ἡμέθά» εἶτε 

οὗ βής τελευπίώ. 
8 : 

ἔφαμιορίαν.Ὦ οἙ-ρτο ἐφηωείαν,αμοἁ εωχα εὔὃµω Ὦος.ρτο εν ζο εοπ[σιήεας» 

μα. γύχσαρ. ᾧτο πίω γυκτεουἱὼ. νε εοπ{ττιαξατ εὔπα σώδ μον» δε Πε απεϊσιεβς, ία. 

τάς ἐθαμεείαν ὃτ τυπου. αίδμα Ἆος ἶοςο Ηραϊῆσατ τέεµα- Τ.οαπεπάϊ δερυς 

Ἅναρεασα αὉ 5 αιά αἆ πιείαπα αἱἱσασαι επστυας. λος απεεπα εξ γ]άπια Ίπςεα 

βπῖς νίτα ποβτα ευτςμ]ᾶσα, ο. 

΄ 
ΝΑ ε [ο] .. Ὃ 

ὃν νυκτὶ πότµῶς ἔχανν το εἰμορμλνίυ να) Ἡ. 

τοταπιία παπα ὰε 

ποράφρασε. αὐπερ. κών. 1}. : µετάφρασν. 

Ἠδης Ποπιίπαπι θε Ώεοσαςν Τεκμάρει κάά γω Αλκιώδεε πάν 4θᾷδε οτε 

1961. Άσαεως ἀῑαῖτ. ποξεΏε Ὀ εἰ ρτο]επιραῦ δὲ ) γάος ἐσμδο: 

π 



Ννεμεσα ορ Ντ . 
σαήΠεαδισεσα νιτεασῖς εαπα 
απίταί ἔσπι «οτροσί5-εχεπ] - 
Ρὶο εεπβϊαιὸὲ εοπιρτοῦας 
Αἱοεϊπηάας: απῇ εεῖτο απο- 
«ὖε ΙΠπάϊιείο οξεπάιτ (πα 
εοσπαΏοπί Ἰάεπι αεσ]άεςς, 
ο ποά Εεηνσξετῖς αταῖς.δαπα 
οπεπιαἀάπιοάσπι αία νίεες 
αἰτετπαηϊ :ᾱς τιοἆὸ απηπᾶ 
νίᾶαπα {πο εκ Άπα Ἱοπαί- 
αήδας {αρρεάταης : πποάὸ 
γετὸ απἹείεσητ,νε νῖτες τε- 
ς«οἱάσατε, ὃς Ιπεεσιεξτοἴῃ- 
εεταα]]ο νΌετίοτεπα ἔταξτᾶ 
Ρτοάᾶκαπτ: {τς ετἶαπι εχ Αἷ- 
εὐππῖάα απ [τα αἵτετας σο- 
Ῥεταείοπε , αἰι] εετιατοῖηα 
{αβιετσηςα1ή ποπ. Ναπι α]- 
εἰπιίάας {πω Ἡ]ς {ε εχετειήε, 
{κά αὉ ος ΤΠεο εἶας ραῖετ 
αὈβιπωῖς : εα {εᾶατας «ἳ 
θὔως εἶας ρατετηΏς Ῥταχ! - 

πὸ συγλυὲς 1Φὲν» 

ἂγχά καρπεφόξεις 
ο » αἱ τ ἀμειβόμε- 

γαι 
τέκα ὃν ὢν βίον αὖθεεσ- 
ον Ἐπλέταρον πεδίων ἔσο- 

σου. Ξ 

τύχαι οἳ αὖτ αὐαπαυσκολυαι, δέ- 
γος ἕ- ζ 

µαρναρ. ἠλπέ τοι Χε- 

ἓξ ἐρατῶν ἀέδλων 
ων 3 ΄ ο 

σεὰς ὀναγὼτος ὃς 
πεώταρ µενέπωγ Διόδο 

..- τα 9-5 3 
αἶσαων ο» ὀμπεφαντ ὃν α- 

ἔοι-- 
; [ο 

ἔες ἀμφὶ σαλα » Χωωαγε- 
πας» 

το ο 
Αἰωηηάες ῥγαῦες γὶ- 
4εηά 73 » εὐσηάΣ10ΛΕΝΣ 
Φτοκήμας 1) [γηςί- 
τὸ αγ» σας αἴσεγ- 
2514 ο αἹζπαη {ο γ{- 
ὤ μή βοπιιό5 αι. 
εν ὦρς [ηβρείί- 
Ζ417 αἰζηππήο αἲ- 
2671 Ρο ομηο γε ιε- 

ο ΦΗΤΣΟΖΗΥ ΗΡΙ. 

Τε; νε]σηε Νεπιερ 
εν αππαθι[όη» ζωής 
24ο] ε[εεης οοΥΣΑΗΙΗ. 
δέά1ο/5,σ11 βαης εση- 

«(εῶαης  Ίομε σα 
{ογΣεὔη  αρβαγΗ7 οη 
εκρετ» {ἐτεπηϊσαεῖς ϱ- 
ο {μἄμῃ νεβασογ., 

ἁλπιαςττητίας ῥεοαΏτις Φοε]]άας Ώςς ποπ επταπίε,αε ασεβπιαεἶας αΏααας αππαπῖτ.Ἐσ εετ- 
εὸ αἀο]είοεας Βίς α]εἰπαϊάας εετταπαΐπαπι βπάτο(ης,νιέχος τεδ!]ε ἔχ απιαῦ]δης ]πάϊς αραᾶ 
Ἐδεπιεαπι εε]εστατί {οἰεῖς : απϊ ξαἹοίτατετω Ἠαπε Τοπῖς ορετΏ εοπ{ε(ππτας., αρραταῖς- 
ποη εχρεες τεαπήτατίς », {εὰ {π μέτα ρταβαδ/]1ς : δε τοπ“ παπι {αραχ τεβλτος απή ἔετῶγε-- 
Εἰσία Ἱπάασας, ᾿ 

πεχμαίρει καὶ γω. Έξος ε{ξ, βεβαίοις τεκρείος ξωσύει ὁ Αλκιμῤδης ν Φηλαση τῇ ἄντε 
ἐυρυῖᾳ, ὅτι Θες 'ῃ φερσφέεεμλν. }) σαφὲς ποιε πίὼ αὖσν συγλόειαν παρρπλησίον τι σα- 
-εὐ  κατοφόερις αθρύραιεν αἳ εξ ἀμοιβῆν παρ οιανγ Φέθευσαι ὃν βίον Φιόδασρἔνα τυχΏ- 
σαι αἰαπαύλης Ὠλείογας καρποιὲ Φύωσι. Ἠ ας ἵτα πεοε[ατ]ὸ,αὰ πιεπτεµα αεβουῖς εχ-- 
Ῥήπιεπάαπα: εχροβτα», εοπεῖπεπε θεεοπιπιοάξείοπεπα εκοτάἡ αἆ Αἱεϊπαϊάαπαι: 

ει ρεηλά{ζετας Ίοεις. Ιαμάατοσίας ἃ νίτεητο Εαπή]ία , απβπη εοἵΏρασατ ποια]: 
επίας εοπιραταείοπής εχεσεβη δες ραταρταβ»,Ν1άε τεκμαίρω Οἶγπηρ. 6.Ἡ]ς. 
ςενππίαἡ Ιεξξίοπεπι {εαποτ, νε παεττο «οπεπίεηέεπα» πες {επίμὶ εοπιτατῖαπα.. 
ΤοβΊε επῖαι ὃ,δεγων πε αεσεπσυ{οσίδῖε, 

το πὸ συγ λοὲς ἸΦῆν. ος ]οςο-τὸ συγλνὸς, Νευστιδα αἀῑεἑξιαναχ Ρτο καὶ σογλέγεια 
{αρβαπεῖίαο {οπαπ/πο.Ροξείσα ρΏτα[ας ὥέτος ααῤήευ.Οποάἆ νπο νοςαδι]ο ἀΐσας 

αλαῤῥωνύεδαι. Εἰτ μαβσρωὰ ποπτῖπς αητίζαό αλα λαο » ὃτ ἄζβομαι 1ἆησο: Γ9Ἠ- 
Ώτιε Πε, τεκµαέρει τὸ σο]λοὲς Ιδὲν ἄῑχι,δτο.νὈ 19Υ νιάετατ ραβτιὸ {ιποή,πεμε αριὰ 

Ταιςἵαη.2.Υετ.ΗΗ8. ἀμνδεὮ ὶ ἄσαφης Ι9ῶν γή, ποη Ρετβίζα. Ίτεπι 2ΗΌ1 καλος ἕ- 
2. ! 

ἆλδε σοι. οἱπαϊΠειιόἡπῖς ἀπόσοσς , ὃς αυς ὰ Ἀετπεσα νὶδτοτῖα. Ὠεϊπάε απ -- 
αάάῑε ὃς σαταρ µενέπωγ. {αδη]εῖε Ἰαιάεπα ἃ ςαπία εβτείεητε Ρείσαᾶσ1α, Όσο πάπα!” 
τΏπα νὶξεοτία αιεποτε.ς.ἆ.ὅς ὁμ Διὸς παάσᾶω κληρωδεὺς ἐυτυχίαν-- ο 

ἀμσέθαντωι,θ]ς 1ερο,δς Ιπεετρτεξος,αρβατμ1έ»ευτα πιεετῖρειπα {εσίας εο{α. Νε- 

πε ἐπίπῃ ρµεο ἱεβεμάπτα γιώλοῦ πιεττηρνε ααρεπς εκεπηρ]ασ]ᾳ απες εΏπιίάν 



προ ΡΙΝΡΑΠΙ 
ζοπαπιααεατῖος εάσα:πθαια αὖνε 9εἈποίάϊας τεβήτυξ « ΏΟΠ επῖπα νὶάσο «πο 

Ἰποάο Ίσεσαια Ραίταπα γἱδτοιίαπι ἵππμας ροξτα. Ῥο[ες εἴἶαπα Ίεσετε, ὁ πέφανσαα 
ἅμοι-» δες εταπίροβτα {οἶὑπα περατίουε «ὃς ρταροῄτα. νετρο σπέφαρτα ΠΟ 

εἰίο.. τν 
ὃς ἄμοιροε, Νοι {αραμά[ο νε ιάεπι οεἩπι] άλας ἀγώνων εογΗΗ1...ἀ.ροξίαν 

ὧν αἰαγόνιος. Ἐει επἶπι ταυπλογία: Παυίάεπα ἀῑχίτ ρηὴὰς σών ὀναγώγιος.οξεά ΠΌ- 

ἀπεε[άσο, νε] ὀυγοεία » Υεὶ αλδρεία,. Ὀαπα περοτεῖα ΑΙαπηάαπι εὔἶπι απο Ῥτα- 

κἰάσπααπες «οπ{ετε,ἱήπιαιε Ἠάϊης απια]ηαν ΒΗΠετείΐχαεατ͵ «Έτ εασα θεβο[μα[ϊς 

απτς κυραγέτας {πρρ]εο ἀλλὰ: ὃς ἱοεμπῃ ἃς ἀεε]ατοι ὀμπέφανται κ ἄμοιρος ἐνλυεῖας» 

ρ αὐφρείας ὃν τῇ πάλη γκήσας. δὴ ὥρσερ αγαθός ης Κωωηγότης αν Όπες κατ χουν βαεινἅ- 
ο’ μα ΄ ΄ 5 2 . ο ν .ΐ. 

σω ) ὅτος τὸ πασπου Πραξιδάμαντος κάτ ἴχνη βαδίζει. Ψιάετατ αυἴεπα το]εταὈη1ς 
Ξ . τ 3 ο. - κ τος. 

νηΐσατα Ιητεσρτεῖατίο Ἡοτυπα γοςαὈπἰοσηπα 6 ἄμοιεος Ποη 114 )κ. [πάιείηπα 
[ο] 

αεαξο εξχοτί τεασπο.(αιετᾶπα αΏτε» ΠΟΠ Ροίξ καωαγέτας εὔἴσα 9εΠο]. «οπα- 

σπα ποξο. Ἱταπθασίο εὶ ρεείζα 

οἶας γεβήσία ἱπάασαπε. 

σαράφεασι. 

ε πες 
Ρεᾶετα τεδὰ ἀῑτίσεμς,το- 

βισης 1π ησίε Ῥεαχιάαπιατ- 
εἲς απῖ ρατετΏὶ εοάεπη {αΠ- - 

σαῖπε οτί Ίναπι Πε Όμπι- 

Ῥίαᾶε αΩάπαπασεβπια πο- 

Ὢὰ , ΥΙέΞΟΕΙαΠ1 ΟΙ περίεαπι 

Ρις περοσιατήες ὃς Ρήα 

ασαια αἰλῖς Ἀϊρμεις «οτο- 

Πάτα εκ οἰεαβετί ταπιο ΑεΒ- 

ες αταΠτ. Οιίπαπίες 

εεαπι Τα µποῖα., ὃς τες Κε- 
πες υἱεῖτ,οῦ εδαπεεᾷ εο- 

τοπατας Πῖς αρίο ἷΙς ρίσα. 
Οσίδας Πτεπ]ητατὶς ἔρες]- 

αφηῄηῖδας , Φοεμάα Ῥαισίῖς, 

αι βῄοσαπα ΑπεβπιαςΕί 

πατή Ες πιαχίπαἃς, ποίωεη. 

αϊσσνὰ «οδ{εασᾶπι Εατατᾶα, 
απία οπής τεδης σεθῖς εἴασεσαε , Πα εταπῖς 

τοςἱαπααϊας- : 

«----ὖ ο 
ἔσωσι. Κῶλ. τς 

ἔχιεσν σ Πραξιδαάµαν- 

πος {ο πες γέρων 
πατρεπάτοες ὁμοιμήε. 
κενος 29 Ολυμπιόνι-- 

κος ἔῶΥ Αξακιονεςν 
ἔρεα «εώτος ἄπ Αλ- 

φεξ, 

«3 σπεγτόχις 19 μα 

σεφανῶσαρλνος » Ἱδεμέα 

σεις 3 
Ὡς : ο Π 

ἔπουσε λαπωῳ Ἑωδλει- 
ο. τν 

ὃς ὑσέρατος Αγησμά- 

μσὰ 3 αὖ 
δέων Έλοετοι 

μ -. . . 

ὰ- νεπατοτίους , αιί υε.Έετααι αΠεσααητης» 

μετάφρασις. 

14 γεβιςση Ραχάα- 
η Σ15 4112 Ρα ξεΥ/1 εὔ- 
ἀεπι [αησαίπε οτ21 Ρε” 
ἆειι [µη ἆίσερς.1ὲ- 
1ο Οὐγπερίεα νΐ- - 

ὥογία ΡοΕΙΣΗ5 » 1126; 
Αεαριάαε,άΠΗςΡΓΙΠΗΗΡ 
Ἐν Α/ρβεο » ο {111 - 

ὅμ1ες αρμά 1ΙβΑΗΗΣ 
«07οΏαΣΙ5 » αρμά Νε: 
πα} νεγὸ 17» [1Η 
71 οὐ/ΗΗΙοηοΙΗ. δοος- 
{ας » ϱμἱ πάση Ἠλάκή- 
πω Ασεβηισεοι ᾖή1ο- 
71ης [0 : 

«σαππι (ο σετ ὰ Ρταεοπς δοεόα βίας εξ 

ς Ξ ας ἃ 3 5 τν ρεςς 

Ἄγεσν ὁ. [-αις Ἀ]αἰπιϊάα ὰ ραϊετπο απο Ῥτακϊάστασητε, απεπα ε{ Γπηῖτοτης: 

οπἵας Ῥτακιάρπιαπες πουσία σε 

τβμπήσσας.δξ ἴτεδ επιεσας, 

Φε το 

{εει νϊᾶοσῖας :νπατη Οἱγπαρίσαια» 6 υπας 

ς ἀπ'. Απποξας θεμο]. Ῥτοσϊάαπααπεεπι Αερίπεεατησι οπηΏΊηα ρτῖ- 

πα ἵπ Οἶγψπιρία νιεῖβε : νεὶ {αίεετα {πω σεπετῖς Ῥτπωωπα. Ἠϊο απο- 

απε εεβε Ῥαπίαπία-, Ρρείπιας 1ῃ Αἱ ἆ Οἰγπιρία Γαταασα ςοἱ]οεαιῇε. ας {ατα 
ὲ ομρτεῶο 



νεµεοτπ ρα νε - 
Ἑ εαρτεβα Εεεῖτ. ἵπ Εἰαζά Ροβε. 

πῖα Φοε]ίάες ἔαεταε Ἰσηαηᾶς » πες εετεαπήπίρας εἰαταετᾶς, 

Ὥσπιο ποπιιπῖς Εἶας πιοπαϊλίβετ,πά α1ῑας οἷας Ῥτασιάσαιας νῖς σεπετοβης,ίη {ᾱ- 

ετὶς Ωτσεῖα Γαάϊς ἴαρε ν]έχοτ βΗ1ετ, οῦ {άφπε ἃ ρτάσοπε Πας δοεάς Ρτοεῖα- 

«πατάς» σὗπα ὃς ρατεῖς ὃς Ῥατσία νὶξεοτῖς ποιπεῃ εξετσί {οἶετες. ς 

ὃς «αὕρτατος. ος εἰξ «ορεσβύτατος : ὃς Ἀγσμάχω Ὦοτ.ρτο Αγησιμάλου.Ῥοστὸ Σ8- 

αλείδε Όοτ.ρτο Σωκλείθν. Ρ1άνπαας αυτεπα ντ τεέεττ 9οἱοἱ. Σωκλῆς ει τὸ ὄνομα 

θηή,σαρήχε ἄἲ ἄστο πατεωνυρκῶς ὥς ἔδος δη τοῖς ποηταῖς. 

στ 
”» /, 

«Ἔεπαουσε λα σα). 

ζ 

περάφερας. 

Οποπίασα Βϊ τες Ασεβ- 
πλαςΏης Ῥτασιάαπιας, δτ Α]- 
εἰπο]ἆας {αετοσυτη Ἱπάοτατα 
πΊάοτες. εχαητίατῖς ὃς εχ- 
Ἠααβς εεστατηίπΏπα ἶαῦθο- 
τδας., {ππαπιππι ατη]ετῖσαξ 
ξοτηταάϊτηϊς σταἆυπι ςοἩ- 

Ὡ 

{εεπάεταπε , εὖσι 5οε]σάες 
Ῥταπίάατιαπτις , ὃς Ἔἶεο 
αἰειπηϊάα, Ῥατετ , ἀε[άες 
Ἔποτιης, ὃτ επσοα Γτεπαῖς Ἱ]-- 
Ἡς νίεες αἰτετπασίατ. Ααάεὸ 
απτεπι ἀῑαᾶῖπο Ῥεπεβείο 
ξοτταπατα {ας Ώαις ἁατα ία, 

επι ανα πα]]α Ῥίατες νέο - 
Ἰαςρασ]ατα, αυεπιεππσμς 

τηιπεσΐς Οταεῖα τεεεβασα 
ὃς απσαΐαπι ρετασήσας, τε- 
Ῥοτιαβς εοπηρετίατας Ω34- 
Σε εὔἴτα σατη ἰατὲ ρατεας Αα] - 
εἰπιάς απ] Ἰαπάσαι 
ατεα.ἴρετοτῃε σταπ]οαπο 
«ατπιῖπε ἑαπηάτασω 1]]ασω «Ο-- 
νοπεβατατασιιόασπι το Βῖ γε]ατ Ἠπίας Ἀγπιαϊ {εορΏπι Ρτο 

ο ατοι (ασῖτεῖς,ν]άς]ῖσες ἀερτοπηρεῖς εστοεπίε σπάπαι ατα 

«ροθὴ β. κώλ. 1}. 

- ’ 

Σποὶ οἳ αρὺς ἂεὃλοφοδδῖ 
κ ο ας αν 

Ὠεὸς εἴκρον αβετα» 
ἳ 2 
βλδον» οἱ τε σπόγων 
». ο ο οὰ - 
Έγευσωρτο. σαν Θ63π- 
ο. 

5) 3 - 
Φπεεςσι 5 πα ΙΚΥ 

ἀπεφαίατο πυγμαχία Φλέό- 

γῶν - 
΄ ΄ ε.. ΄ 

παρα} «εφρσλων Ψψὺχῳ Ἑλλα- 

ὅὸς ᾱ- 
΄ », ΄ 

σπείσας. Έλπομιαι μέγα εἷ- 
πων τὸ χεν αρτα σιοπξ. 
ο κν ν Χ. ξς τε 

στον νε ο ακά ε, 
σ- ἔυδαυ οπσι αὐτο » ᾱ- 

7ε 
εν στ ορ. οδ 9.5 

ἔοισας ἐ6δΥ ἔπεων εὖ- 
13 3 ΄ 9 

αλέ. ἀποιχομλέων 1ὸ “)έ- 
ρῶῦ, 

- 

«μρτέφρασις, 

Οπομίάμ, 1 2τες 
«ΡΥάΤΠΙΟΥΗ14 7ερογ{ασο- - 
πες αά [μέαΣεης 
ογεισμάιπ Ρεγµεπε- 
7417 11 ζαῤογες εχ- 
Φετεῖ (η. 111 έε 

Ζ15ες [ησγε» Πάμε 

αρ {απ αη ρεσ- 
14115 [ες ΡΙαγ µη γε- 
Ρ0ΥΣΑΣΥΙΕΕΠΣ εὐγοράγΏ. 
η [ση Ογαε]ο ΥΏΜΙΕΥ- 
Ἱμ. 6ρετο ππε ηάςη1- 
Τὸ {οσμή [ορ 
αβεΟΗΣΗΥΗΗ. Ιέα4με 
αὖ αγεη εἰαεμ]άης ἆῑγι- 
σε πά Ὅμης (εοραπα» 
:4σε ΜΗ/Ένεπσητε {έ- 
οπάώηη [2ΥηιόΗΗΩ εἰ- 

- : ετειμ. Νάπα ν]έα [1πόεογήπα νΙΥΟΥΗΗ55. 
Ροβἡ. Ἱτααπεασε Μαία επύβῃς 
Ἠππεπεις., Ἰ]]αςτπ Ώσης {εορυτε 

ἀῑίρε ,δε[εεππάο εαταήπ πι Ὑεητο αἴρᾶτα, απο εε]εὈτῖς τεά ἆατας ατα Εαπωῖτα» 

Ξσιὸ ο πο. Οπἱάααι εκΙβήπιαπε Ἠαε τεξετεπάα αά δας[άεπι:ὃτ οἳ ρτο ἕετας 

Ρείοπα Ρτοποπίπε {τη ππτ, [ος εβ ἀπῷ. Ψετῆπα ποα εοπέξαξ 5οεΓάξ ττεξ 

Ἠμβς Άμος νιδτοτιοίος.Ω πατε ο,ρεο αττςπ]ο τεζηὰς {απιεσασ { το μα 

τι Ἠαδετ ραταρΏταβς,ὁ Ρτο ὅτος {ππήεας» ντ τ7 ΤἀγΗ. Τηεος. ὁ ὸ “εβορθατος 

αἲδ ρῶγ. 
Ζ ο] 

. ο ΄ πα 

αρετᾶς Ἠος ε{ῖ, αὐδρείαι νί ἱεἶιςει τὴς ἀθλητικὴς Οπαπᾶο βάάῑῑ» οἱ τεπονῶν «ευ- 

σωτοπιαπί{εβαση Ροπῖε ἀἴβοιξεῖαπι ἵητος 1ο» ἆ εβᾶς», δε Ἡος αεβ]εταᾶ»,αμοςΏο- 

πήποὔπηα», σε εξ πώρελκον Ρο ὅ, ο. 
ΘΡΒΡΟ 

τος 



ο. - ΡΙΝΤΡΑ ΕΕ 
Ὅ τσι Θεξ ὃ πύχα. Απορηιτατίο Ιαμάις ὰ {ποτε ἁμίπο.α ᾱ. ἡ ὃ πυγμαχία οὗ-. 

ππνα οἶκον ἕτεεον ἀπεφῆνε κ ἀπέδειξε πλείοις σὺ Θεξ τύχη, «εθαδοις απενέωολοτα ὁν.. 
ἑκέσῳ ῥυχῷ ἀπάσης Ἑλλασος. Ίεεια απιρ]Πςατίο ;αυάι5 4 εοἰ]ατῖοπε ἕρπηῄία Α]- 
εἰππίάα επι οπιπίθης (στας]α Εαποαμ]»,ααίους ρ]ωτες «οεοπας Αἱοπιἆξ ξαιηή- 

Ίτα τεροιταί]ς ἀῑείτας, (ἶπα αμέεπα ἵπτεχευ ποπ τερείτετας «οἰατιοπί5ποτας 
εαπα Εἴπη ες Φε[ο[ἵο ἀμότα οοπ]εέχατᾶ » εωπα εκ πεςεβΐιτατς τηεττί » «οἱο. {εχτο : 

πημεῖ]ο αἀάιαϊε δεἈπαϊἁτμς. : 

᾿ μυχῷ Ελλάὣε ἁπάσω. Απιε μυχῷ ει εἰΗρβ»-ριαροίσίοπίς «ὖ.. Ἠὶς αυ ξεπα 
ςεἶιο|.αιπβίσίεργιτπα γἱδτοτίας Πζωπλίσας Ιπτε[έρατ ροξτα » ααία «οσίητβης «β 
άθλος Ῥε]οροππεῇ, νο Τβµπήο εεἰεὈταβδαπευτ. Ποππεσί γετίαπη εἴζαΏς, Εστ πόλις -- 

Έγυρ μυχῷ Άργεος ἱσποβότιο. Απ γετὸ απεπαμής απσυ]ηπη ὅς τετεβάπα Οτασίς 
υπιυετίζ,Πος ε{ξ, γεθες. 5Ηητ επίπα νερες Ίοεοσαπα τεςεήας»δς τερίοπση ἶατε- 
Ότα, Ροβετῖος {επτεητία εβ νεηαπηήἶίος : Παπίάετα πΗευῖτας «οἨαείο ποτ 
1βΗπήσαταπι γὶάοσίαταπα,εαπα αἶἷης :{εά ἑαπαϊ]α Αἱοιπιιάςν επι αἷῃς τοεῖης 
Οταεῖα Εαπα]ής.Ο πατε Πε εοπβτιεπάα Ρροξτα νετδα, πυρµαλζα ἕπλα ἕτεερν κου. 
ὦ μυχῷ Ελλάςὸς. ἁπάσης. Ὑξ π]]ατα εκ τοῦ (Οταεία ντΌιους ἑαπήμασι 1η 
εε[]σας, ποπ αυεεπι ντρες ἵπ ουῖρης εεσταπήπα εεἰεβταπτιᾶχ » Υί Ρετρεταπα- - 

{6οπῖςετα». 

.Έλπομα., Ἀδομο νε]υτῖ εκοτά]ο {ε εοπιρατατ αἆ Αἰεϊπιίάα αἩῑας Ἰωμάες. Μι- 

{άππαας {πποςαε,νε δε {Ώ πιθά{ο «ατπιπς αΠᾳμοτῖες {εεῖτ Ηοπιετας.ΑΗεροτϊςὲ 

αυτεπι Ιοαιευτ{εά {η ραταρΏτα[ 1 ἀεείατο. 9αἱει Ροξτα Πε. ὰε ἄς {μήσιυε 

αταἠπίθης Ίοαιῖ,δ; ἄε σασπιπυαι οὐίεᾶο. τα 

ἔνδων Πς [οπρεπάμπιριο ἔνδωε ἔος εε,ήὔισε.Ίτα νε ΠΟΠ 1εσατης ἐυδαὺς.. 

αμα ποπιες», δζ ἄγι αιιαῇ φετὂυπι : {τὰ Π[ιά νε νετουσα., Ώος γε Ποτταπάά 

βἀπετδίμπα... Ἐε Πς εἰατῖος επῖς {Εηῄις : αίεαις, εοπΏτιεπάης Ἰοεῖις: ὥς αὖὲ.-.. 

ἐμολσε ὅθὸν ἔπδων ἠδσα ἀπὸ τόξου ὁπὶ οὗτον ἔνδιως Ῥοιτὸ Ροβ -ἐπ ὤτον» {ωραιλάϊ 
5κοπον. Ἐτ ἄθρν ἔπέων ἐυκλέα πετοπγπαϊςὰ  ἀῑσί ρυτα αὉ εβεέτι, αυ]α «βτπιεὮ. .-- 

ςε]ερτεςτεδάϊς αος Ἰαυάαι... 

: ἄπειχομδνων 1}. Ἐβεξεις «ποοπαῄοτυπη. Μαπι Β{Εεοσ]αἳ ὃς ροξεα » Ροβεσίσαςϊ 

Ὑερτυπι εΙατοσηπη ρταεἶατα Εα ξξαπιοτϊβεατε. Α ΠΠαὴ]ἰς {εητεπία οσευσεῖ! για... 

εροάο θ4.ριίπια ΡΥΕΗΙ, αποπι ἴοευπα Ἡμς τεβον. 

Ἅδαπι ροξτα ὅς οστοῖς», - 
Φποτυπι αἳε) εαττηίπς, αἱ) 
{οΐητα οπαξῖους {οὔδαπτ 
εποοπεία {ετπποπῖοας [αῖς. 
φίτοτυπι ἀεξωπέτοτασα τεδ. 

Ρταε]ατὲ σεβας εχροπαΏς, 
δε ροβεσίταα ποῖας Εαςἴμητ. 
Οἶὗμα απτεπι ΏοὮ ραιςα 

Ρταεἶἷατὲ σεβετίητ Βα[μάα.,. 

ξεά πνεῖτας εκ [Αετίς [αάΐς 

εὐτορ. κὠλ. ϱγ... 

αοιθοὶ }) λόγιοι πὸ καλά... 
Ἱσοιν ἔρχι κόμασαν., 
Ῥαοπιβωσν ἆτ ἑ 

᾽απτωζ ει. παλαΐφατος δὲ... 

ς 
γε 

«ἔνα γαυσολέουτες 

ὀπικώμια ο Πεεείδον- οἰεί-- 

μετάφεασις,. 

Ροῦεε ὀνρτοία [224- ς 
ῥ207ε [μᾶα ῥζραρα - 
ος {ετπιοπΏίθ5 {ε- 

με Ρο(ξείταει. Ομ -- 
Ρρταείατα ἑαότα Βα[ 
ή πρ (ΠΕ 7474. Οἱ -- 
Ῥαβιάα,σεης ζηγέφεί- 
Σ366. εεζείγαξα 2 ΡΤοΡΣΙΑ--- 



νἘμλεοἩ. ὉΡ. 1 
φἰδιοτίας τεροττατὶς Ἆπς 
Ἐδαπιι]ία πια]τῖς αὉ 2απΐς οε- 
Ὅ1ερεῖς., Ρτορτία {λέθα εεῖς- 
πδτατοπε Ροξάσα ἀῑσηα εὓ- 
δοτταπε, Ροξᾶς Μδαΐατατα 

«πἰτοεδας  εποοπιϊαςαςϊ 
ςατηϊαῖς απορἠΒσιαπε σα- 

"“εεσίατα Παρρεάϊτατατα,αἀεὸ 
σηαστα {απ δε Ῥτδείατα. 
Ἅδατι Οτεοητῖς Εδτς (]- 
τας Βοταπι εὔίαπραίπεις, 
«εὗπι σταιυς αεεεριώίαας 
Ἰάποσίς αροἰἡπᾶ δε ΒίααΞ 
"πατίς εχ {αἴοπα αΏτςαπα 
«ςοῖππι σεβαήτε, ἐπ ἁῑπίπα 

565 
αμ παμε πάμεβεηέεν 

ο [πάᾶα εαγμηήνε {αμάση- 
απ ΡΙειάμη εμ/{οτί- 
ῥμεροβαηε βρῥεάίεατε 
η (αης ΑΥΠΗΗΗ 21476 
Φγη οὗ τες πιασηαβοε 
σε. ΕΣΕΠΩΗ {η ἆμεῖ- 
πα Ρ}έΕΡΟπε σα ἵτας 

μας {07ο γιά 
σμομάσηι γΙὰογ]ά1η οὗ- 

μπει κὐ ας [ης ώς [απ 21 ίεσα ἄείΕρεΗ» [14βεΣ 18” 

γεατι {η σεβαπεν 

(ωνατοὶ σαρέχρυ πελυὸ ὤμρον» 

- ' 
εώχο) ἐργμάτων Ὄνκογ. 

1 ὁ ὠμδφ 
«2ελρας ὀμιῶήτ δες 

Ἠνδῶνι κεοτησο, ἀπὸ 

ταῦτα, μα παάτεω λν- 
νὰ. 

λακάτας πυτὲ Καλλία ἆ- 

«βγιλοπς γιδοσίααν ους σαβῖους 4.05 ατλ]εταΊοτο τοῖς ΠΗσαῖος φεβατε΄Ίοἶεῖεε 

Βαοσίβαων. Ίδης Αἱαϊπιϊάαὰ εια]οπί ους {ρβας,απὶ ἀῑομητής Ῥαήιάα, ὰ Ῥαΐ- 

1ο αποάαπιβεΏεσῖ5 αιτηοτο πβραί αρμἀ Αεβίπετας νιτο. Ὀιάγπαις Ἱερῖς Εκδ» 

Ἔβωση τ αποπίατα τείέετε Ῥγτλαπεέας 1.1. σετυα Λερίπεείσατωας» Εβε΄ Βκδίωα 

συεπάαπι Αεσίπεἴαπα., 5 
ἅπε Νϊπήσασι κακὰ ἔργα, ὁ αηίζει-1. ὁ ἁόιά Ἐτάλλὰ Φλόρα Ό πατε Εαηηλΐα, 

μα Ρεσε]ατος {Επηρετ Ριοάυσῖς, 

παλαίφατος. Ἠας νος τεδὲ εκροπίτας» Απημιιημ-εε]εὔγαχα» {εὰ εε[εὐγή, ποἈ. 

2αμτεπα βιωρ[είτετ ΑΠΕ Ἑτεβίτη ἵπΏμετο τυῖε Ῥαβιάατυπι ΕαβΗαπα» αὖ αιᾗς 

γοὔεαίῖε νίτοτατα Ρετ οἵ8. ες αν 

ἔδα ὀπικώρια. Τητε]]]σε ἴδια ἔεχα ἓκωμώον ἅξια. Ἐε {απιε, ροξεῖοὲ δὲ Ῥιπάατιςξ 

Ώος ἴοςο ὀπικω-αον Ῥτο ἐ[κώμιν. ὃς αυσολέοντες, ος Εῇὲ, ὀππφορτζοντες.α- ἀ.σω
ρένουτες 

ών Ἡ ἴδιων κοπων τα ἕ]κωμια. Ρτορσ1ὲ γαυθολέειν ε[ῖ τὸ ναὶ σελλευ,πεμπευςἄγευ: [εὰ Βῖς 

περ ἀείτος Ρτο παρβχορωζευ Αμπσας.ΜΙβ νο]μοεῖτ ροξτα τείρίεετε αἆ Αερίπαπα» 

ταπᾶ ευη {αι ἵπ(υἱα,{ὔοτυπα ποπάπασι Εαδχα Ρετ τιατο 
νεβὰς αἆ Ροξτᾶς, Ρτας εἴ- 

ἦἶπι αἆ Τμεῦδαπυπα Ρπάαταπα. 

ΤΠιερίδων ἀρέτως.ῬετίρΏτααίς Ρτο πεις, 

αστοτµτα εὐ]τοῦ ους. Ασες Μιίατηπα/απτ επςοταία 

Φφοξτα,αά {ιο «ατιηῖπε εδ «ΟΠΙΡΟΠΗΠΕ. 

Μειαρβοτα Πππρτα αὉ αὔεῖς ὃς 

: Ἀίαῶταπα επἶτοτες., πας 

παρέχει πολωὸ ἀμνον,Ε{ξ πολλίω Ἐπαύνων λοθηγάν οὐηῶν. Ἑτ ἑρ]αάα
τα ἁιεμΏτης ὢξ- 

«οχαιάρ ὧν πολὺ γεε ὃδν Ἐλρηντροῖς ατα ῄης µεαλα»δε μια. 

ὢὶ }ὸ.Οιοὰ 1π 6επεσε ἄῑκιε ἂε Βαβιάϊ, πως Ρτοβατ εχεπιρίος αἥία αξ 

(οτάτα ες Ἆας Επαί]α ἁπκίε,Ηϊς ΕΕ Οτεοπῦς β[ς.Ρεΐαια νὶδεοτῖα ε Ῥγεία- 

«σα, αὔαπι {ους οὐτίσιήσ:αιοά ἠπωυῖε » παπι ἀῑςεῖτ χρας ἔμωτ Φε28:. απα 

Ῥυσίίες ]οσῖ5 Πμσαῦαητυτ/νπάε Ῥαυήαπῖας ἵω Ἐ Παςῖς ἂξ Αρο]οπίο,αἀ άρα 

ἆππι ρµσίἶατα ρατατονά]ςῖε αατεσκεὐάσωτό τε τοῖς ἱμάση ὧς Ἔε σος τη Α ο 8 

ἀῑςῖς ἆοεεε ρυρί]ες αποπάαπα εαΏωτη ὃ εταἆ
ο Ὁουμής «οΣ1Ο βὖί ξεοῖᾶε, ὃς παρ 

εσατὶς αττε απαἁαπα γετετε Ίπίες (6 {οτι 1ο μίλιχας Υος 
αὔΌαπε) δ- βἆ νοῖςς τείΗ- 

Έπς ἀερισπαίειαιο Πεδατ ντ ἀῑριεί πιά τεπαπετεπευς-Ῥοίζεᾷ ο ο εοίς ο 
Βἰτυϊβε ατεεηκιατο ἵπ ασπεύσα {οτο»δε αἀ νιημίαυς -- ελ κας τε 

ρα. 

5 



᾿Αναμοά εβ ἱπιροτεδή,ριο Αοσιίζο ἔμπαο 1η. {πεεερτειατίοσιε,ντ 

-α ΡΕΝΑ ΡΕ Ε- 
ὠγασέα. Ἐρϊελείοα Ῥψιβοπίς,απ]α εἶὖπι Ὦ εἱρβίοίτα οἵαςπ]ῆ Ποῦιιεσίε ο ΕΠίε 

ἁναιπα,εκεεµεπεππσια. ος ἄγανεος.ΕΟΤΩΣΑ.γαβτος.οεΠο],γοςξεπι πεσρας εχροπῖς 
ῥατείας.χευσαλακάσα, ρμετας Αεἴοι]ο Ῥοτ-ο ατόχαι ΡΓΟ χευσιλαχαπου πτατο 

1ῃ αᾱ. πο 113. ἀεεΙπαποπε Ππιριςίητα Πε ἁῑσίε ἀῑα]ςοῖο Ώονίσο: πια ]ἶπα 

εαπίεΏ Ίεσετε χευπαλακάτας Ὢο. Εεηῖς, Ρτο λΦυραλακάη». Όυα γνοχ ἴαπι ος- 

ουτής Οἶγπιρ. Ο. ὅ Αε ξοττὸ εἶετα ἁτα[εέξαπι τεζξιας Ἱέρατυς λξυσαλακά- 
.υ. ἴδαπι λευσαλάκατος εἰῖ «οπωπιαΏ.Θεπετίς. ὅς {εατα Ο1.ἀῑκΙς λευσαλακάτοιο πό-- 

6ς Αµφιτεετη»- 

ἀδῶν, Ώος εβὲ αφέσας, ῑὶ ραττίςίρ.Άος.2.868. ἆθγ. γετο! ἀδέω, οἷς Ο ἆς 8. ὡσοῖς 
ο εμόμρ ῥίασης. : 

- 

ο ' : : ε 
παραφραω». ἔπῳδ. κώλ.[α.- βετάφεσσς. 

Ἐτ εἶὖπι ο ερεῖεες γα Έγει Λασᾶε, παρα Κα: ο ρε Ίαγονα ι ὁ-- 
Ἀρταπι ΡεσΗΊΘιια άλατα Ἡτο  επελία τε Χαείτωγ : αρμὀ ο σᾳ- 
εοτῖδας, ΠὈεἱρῆῖς τΌι ους κε ο δ . ὦ ο βγεί το ὄ 
ει Οαβαΐἴας , υερεῖ ἵα. «στθιος οιά ϱ ΦΑΕΣΑ. κο ο» 
εἄοτεας ἁπεεπύπτω εοᾶ- - ποντου τε ]εθυξα Κβο” γεβετΙ ζεεέ 1. Ματ. 

ΕΕ ρου Ογέοησής 
Αρ Απιῥιάγομημα 
19. 2µ4έξασγιζε. δομή 

εαπεοταπῃ. στα (Ώπιο ἄτε- πφω Αμοικτυσνων 
: ο κα. δίτα, εατήααε νιέοτίαα σαυερφόγῳ σειετηειδ 

ςοπεῖπεητε,Ἱπείατυῖε. Ῥτα- : 
ζ πμασε [Ποσειδα- 

εετεα {π ΤβἨτπο ϱ οτίητΒια- σς ος ᾷ - : 
εο, 4πα εί τεττα απσα 19 αὐ τέρλνος,- βέπολα πε ΣγΕεγΙάε ζοπογα1Ηξ 

ἔπτετ ἆπο πιατία , ας γε]υτῖ γ19. : ἠνερεκ/ΗΠ4 αριά ἀείω-- 

τηατίς ἡ]ῆας ΡοΏς,Οτεοβῖίς-. πό α λέουτος γΙκάσαν- γατα. ΟΗεΣΙπ δε” 

αῑε Βἵας λα Νερταπί ἀοῑα. σ) ἔρο) ἀἰπώεις Φλιομώτος ὧν ὃα [εομί ΕΠ ΡΟΣΗΗΗΝ 
Έτο Ἀσσοτε εππωσίατης εβε : Ξ γἱδογίᾳ Σεχήζ /1ὐ νε- 
οὗ νιδοσίαπι Πε πιίοσιιπα ο ον ΐ κα ο ε 
ἀπάοταπι,ααὰ {1ΘΗς Νερτα- 1205 οσα. 24Η ο... ΕΡΕ{- 

ιο. Όουε πῖρτο {οσίς, τετ-ς (ης γαίδὲ '//ύγοῄς. 

{ἱο αποαπε αππο οεἰεσσαιι-- 
τησ. Οπίπεσίαπα 1 Χεπιεα, (15 απο πῖς ὃς στι 
εετιαπή πε ντος ευαβτ,δεαρίο «οτοπατας εβ:α τα 
ποια ῖς, τμ ετατ γἱάοτεςεοτοπατ]. 

ὢ- 

Όεοβς πιοπηβᾶς ΡλΠαβᾗς ατα , Χεπιεαςο- 

ειδα Ἠετεπ]ες Ρτοῦσατο Ἱεοπς,δς 1πάΐς - 

-.; Ἔρια-λαᾶς- Ῥεηριταβς.Αροής ἃε Ώάαπα.. ΨοεαὈυ]ωσα ἔρρος τταηδέετς 
ὃ Ῥ]απτίς αἆ Ρτο]ετι. 

πες παρ Κασαλίφ. Ῥτιοτϊς νἱέτοεία απιρ]{]εατίο ὰ εοπ{εαυεπεῖΡς εἰοσεῖς απ - 

Φεοξίαπα ὃς βοποτεπα γ1άξοσ15. Ιτασας φλέλο ἑασέθιος. Οία κ.θ. ἑασειαν Ἠγπιπὶ ζα 

πεβοπεηγ:ὃσ νετεέετε 5οοί. ἔδος ἰώ κα) πωνυχεδας ὕμνων τοῖς νενικκόσιν ἀρτοτελειθεά» 

Αριά Οαεαπαπα,ρος εβ.)εἱρβος,ίει Ῥγιλοπεμ»,εμήης Βής ἔση». οα. 5 
ο τὰ τ ορ ν κν ες ο 5. το σ- 

Χααίτων ὁμάδῳ.Ἠος «Ώ.,χαδιεκωτῳ Σοεύβῳ 3, χορῷ  ροεευῦ ἠλριώςΡοσσὸ φλέ- - 
{ρε πτ αρυά 

Ξ η 5 
6σταεος.Ατααε Εῖς ολέευ,εΏς {αεέγε Τείσετε τς ὅπλα φλέλριτα ἔμεεΏσία α1ΗΑ 
- ών σος ο. 

οἁξππειγ.πορ. σλέρον, {1τέῃς 1ση1δ. σ.-ᾱ | 

αύγτου, πε γεβυρα Ῥεήρήταβ» ΠΕ οῖ θοπἱπιθίας!,(ἶπα είπα 1βηπανς 1ῑς Ες - 

αα 



νεμεος ου νε -- τς 
απσιθία τεστ πεετ ἀμο τασσία,εἰξ ταπάυσπι ροης, απο ἀαεάς ἆ Πεεοτε αἆ Ἠττις 
τταυβτας. Τηπυϊταυτε« ροξτα ϱα1ααν τεάυἡ ἃς ες Πζαπαης νιάχοεεσα. 

Κρεοντιδαν Ἠος ραιτοηγιαίςηπ.,ες αειοτίεατε 5εΠΟΗ]» τερο/ιά Ρτο ἀχάμοντος 
Φ.Ε: δω Ὡοείσμαι «οσρίτητ.Ώε Απιρίιόϊγοπάβης, οοτήππαμε οΗιςίο 1απι οἰέ- 
Β1 ἀῑχίπιμς. 

ταωερφόνῳ σειεηείδ. Ώ ο ἀεποτᾶτατ Εΐς γετοῖς, Ναπαίτατρ ἘΚερευπο Ῥοπεπά 
Ἱπππιο]αςὶ {οὐ ειπα μασ Τµαία «εἰεθτατεπεας: δε τετεῖο απ οσιε 2Ωπο «εἰς- 
Ότατί {οἨτα- Ηἑμπιία,5εὰ Ῥ]πιας απίηεο αποςεαπο ἀῑςῖε οεἰεθτατα. ἵπ 5. 
βρε αἴρεγα ὤμ ἀε]αδγο Ἱνερεκητ.Ηἱπςμεηπαζίδης ΠπΟΙγΣ0 ἔμάμ. 

Ἡμασε. Ώος. ὃς περ]ςέχο οηρπι. Ρτο ἐπωνσε, αιοά {φαν τασ. τὸ πόγτου τε 
γέσυρα.. Ταεόσας ταῖς ἅπο κε τερετεπάυτη εεπίοι 9: ΠοΠαίτες το, φλέλωαὐ τέ- 

Εὖνίς» Ρίο ανα» Ρετ 4ροςοΡεΠ. Ώεἰυδεί αυτεΠα τος ο. Ρετε ες 
Ῥαμίασία Ο οτιρεβίαςῖς: 

βετωρα Τεν. Ηετρα Ιεοπῖς ε{ξ- αρμων.ὶ δαπι Ἡετευ]ες Ρτοβτατο . τν - 
πηεβο » Ἰειπεοτηπι γ]άοτες αρίο- οοσοποτί {μπε. Ῥοττὸ- ὰ τα Ιοεί . ὃς 
ο εοτουᾶ ἆοσετ {ε Νεπιεᾶστα ν{ότοσίᾶπα ἠπεεβίσοτ τα. α. ᾱ- ᾗ τε αξ λέου- 

5 ἔοσαρη Ερενέ ποτε ἄωτὸν γωνσωτα ο ας Σκρδη 5 ὁπὸ τοῖς οβχαέοις αν σκιερᾶῖ 
έεεα Φλι ωμτος. 

ἄσκίος ὅλι-αῶτος. Ῥετίρηταίς Ῥη]αΠοταπα πιοπ σα, αυ ἁῑαα {μη ὰΡΕΠ- 
μητε Ρε]οροππεί εἰήσατε Ός ο α ν]άε Ρα απίαπι ἵω Οοσἱπε]αςἶς.Άσκιος Ἠος 
Ίοεο ποα Πτ ες αΡτατίαο δὲ σι νγύγα: εομε επίτα αἰεβηαῖ πποηξες γπορτα 
εὔτεΏε » ΠΠ {ψ]άϊς.εατεαητ» δὲ  απάμο ιὰ {οἱεμάτεµεης. δεά Πε ροβὴς εκ 

οι ἐμᾶ νε] πελὺ ΠσωΗιςάπες, δε νε ἁῑεῖ {οἷεε, 2σωμαβροισικῶο ὃς. σι γ/ηύγα : α- ᾱ. {σρζ- 
227 {181 π-- {εσεηε. 9ὰευεῖ δε αξυκοςν-ΡΙΟ πολύζυλος ΤΠ. β: ν. τος. δε ᾱ- 
Φέκρυτος » Ῥτο πολυδάκρυτος , ὰ Τταςβῃ. Ῥορβος]. Ἐε οειτὸ. αἷτ πιοηῖες 

(Ὑπαῦτατα {αείππε Ἰοςῖς ν]ς]ηίδ,πες γωάϊσασις. ὰ {οἷε β Ἱς Μἰπάταπευς 2ΥΕΠΠΕ- 
8οη νωδτος. 

ὠγυγοις. Ἠος εβ , αὐχαίος. Ναπι Ώγωλρε» Πε τεκ Τμεβασυπα απεϊοϊξ- 
Βρους 4Ώτε Ορἁπιααι. ΕΗἶπς απαά ρτουεερία τες θγυχος ἀῑσίεαξ, ρήή0, {ἡ- 
Σἱᾷ15. ΑΌ Ώος Τπερα Όσγσια ἁῑξία. -- ο Ολυγίης Ἐλικώγιος ἕπατο Άνκνοςς 
ερίοτ. η; Ῥ]ϊπάαταρα. 

παρσφ ρασιςς 

Ῥοττὸ ἾαἩ υπάῖσαε αἆ 
ἀπαβτεπο Ώσης Ιω{αἱλπα βε- 
βίπαπο Ῥαϊεπς νίασασα αά]- 
ες στὶς εἰοαπεσάθας,ασὰ 
{ε αἆ εατα επεοπη]]ς εχοτ- 
παπάατα {βςίὸ εοπξεταητ. 
ζπῇσς τασα εχίτηῖας ἔαΠεῖ- 
ἕατῖς εἲς ΓἹΏτ 4Ότβοτες Αεα- 
εξ ροβετῖσαί εὖπι πιασηα- 

«πΙΤΊσεητφτη. εόαΏς ῷεεῖ- 

«ΡοΦΑΥ. κάλ, {γ: 

σλαπέῖαι παύτοσε Ἀογίοι- 
συν ντ αρόστόδι 

γὰσου ἐυκλέα ποῇ- 
δε κοσµεγ. ἔπεί ση Αἰαί- 

μα 

΄Έπορον Έξονον σαν, 

αβετας ἀπιδεγυρδνο μθά- 

μστάφρασ», 

Τε νπάίόπε εἶσ- - 

ϱμεηΣΙ645 πε αάΐσης ” 

μά {ἴπβγενι 1141 - 

ζαπε ἱαμάθας εκογΞ 

παπά κ:. Ο/Η {ρῄς 
᾽Αεβωάα ἠεάεγαηε ἐκτ- 
ορίσ {072677 νέος 
εάεησε/ραςΏρ,. Ιγασ6 - 

ΕΡΒΡΕΟ Ἡ] 



«66 ΡΙΝΌΑἘΙ 
ααΐπα, ππασπὀδα ἀΠπρίο 4α-. πέταται ο ὁπί ὃ λβόνα ὶ νὰ δα- ο [λέαξ {ρε 21124 
ἆ] ἔ ἱτατ] [1η5. μα νο 
ἃἲς ατσαπιξτο σατῖτ ος Ἀαίασας Τλοέ  οἴομι ὁυ- ὀ ρε πιάγεῤχοςε/ πο- 

Αε ΏΏπδρες οπωπες τεσαί- 0 ὁὶ ὃς Αιθοπας 
ο. 

αὖε τεαξάζα τε πλατὶς ΡΣΟ- ος ο τά 16Η ΕΤΗ. οκ. 

επ] γοβτας Ώοπιες ΑΕ46Ι- ἸΜέμρογος 3, «πογο- . «πά Αεεθίορώ Ργο/18 
ον 

ς , Ξ 2 Ξ 5 Ξ : 

ἄπταπι. Ππιὸ αἆ τοπιοήἩ- «ίσαρτος» Ίσαλτο- Ῥάρυ Λ{ΕΗ:ΜΟΠΕ Η0Ώ ΥΕΜΕΥ/6ο 

.τΏ] 1 τν . η Ξ 

τα Ὃ ας ποια φέσι λούος μπι Αλ- γα αμ εΠΗΗΡ 15 0η 

«ΒΙήτίαἆ απος εἅ τες Μεπι Άι; ο οι αῤς ος 

ποτ {αβτίς Δατοτα Βάς, ο) κ“ ος αμββε ᾖ οέςς ΕσΓΑΣ49 ο πε ορ)” 

εχ Ὀεῖ]ο Ττοῖαπο Ώος τς- σον «ες 1 Σεγγάηι ἀε[οη- 

ο ἁλ[οι,απ]α Αελλλ]]ες εχ οἩσ- 
«4εβς εκ- εγῤης. 

τα Ίπ τεῖταπι ἀείεεμάεας, 

( σλωτῖα, Ἠος Ε[ε,πολλαί εἶσν ὠβοεμιὰ τοῖς Ὦλλολωθις ποινταζερὦν ὑρωενν 3 νήσου ταῦ-. 

πιω ὁ Αἴγναν. ἔπειδαῦ οἱ Αἰακισαι ἐζαιςετον αρεῖ ἐππδερλυμόνοι,ἄυποῖς παρέχοισι ἔσαρνων λὸ- 

ρφίαν.Όσιδυς γοτρῖς Ίππιής απιρίητη Ίπρρετετε ροξείςαγρµπηςμζυῖη Ἰαμά1ς:, αἆ 

οχουπαπάαπι Αερίπασι.Βατίο {εαπίεας ἐπ.δες. τς 

σοὺν.Ἠος τεζεττΗς αἆ λαλοισν.(,ορίαπα αὐτετη Π]απι ατριπηςητοζΗπη,ώσαν Ξξο. 

οον νοτατ:α ία Εσεῖῖκ εξ ροξεαναμί απηρίατι Βαβετ αἲ {εηδεπά πι πιοτοτία
πη,{α-- 

ο ωήάετα ποῦ ροτεβ ευη οἶ1ις Ροξβς εἴε είμπα. Ῥτοροπίς 5εβοβίαβες εῆς οπι- 

Ρίσιαπα,νετάπι Ώος τεξετεπάυπαἩτ αἆ λογους 1ἱοσ)ατ Ἀὰ εἶαες Αορίπεπ
ίες,αμο5 

Αορεϊάα Ῥεατος τεάάἀεείπε, ραττα Ῥετ γίτεωτεπι {παπα σ]οτία. ἨΓετύπα {ετίες 

εοπτοστας {αείς ατσιυήτ,αἆ λογίους τεξετεπάμαα εβε Πος. : . 

καὶ ἐς Αἰδίοπας,Ο οπβσπααϊ εχετηρ]ο Ασβί]Ης,ααοά ρτῖὰς ἀῑκαε,Ἠ πῖας ποιες 

δᾱ 1ρίος Αετλίορας γίαπε ἀείατυπι εβ, αιϊ απἰάειι {απ ἔοῶτοι αὐδρῶν» Ὑϊ {18 

ἀπήτίαπα Π5.1.Οἀγβιάοςεε Ἠοππετης. µ 

ὠπονοσάστωπος. Ὦ οτ]οὲ Ῥτο ἀπογοσήσεωτος. δε ἔπαλτο, Λεοί.δε 
Ροξτ,3. Ρετί. πης. 

ρἱη{αυατα ρεσεξήρρτο Έρλλτο ὰ νείὈο Εφάλλοµα. 
Εαρὺ Ὁ γεγκοε.ϱ.ἀ. ὁ ο Αλελλει  σφὺγ, δελαδὴ τοῖς Αἰδίιοψη φὠόπεσε μεογατὴς ὀπιχθὴς, 

Οταιῖς ὃζ πιο]είης Ιπεῖάϊς Αετηίορίθυς ΑεβΒίΐ1ε», αμία ἥετος 11]ε Ιηβέχας τε- 

ψεπι {ρίοσυπι Παπαῖ Ριοβταιήε ὃς οεεῖάιε. Ίεααας ἵπ βαρὺ νεῖχος εχ/Ἠτηα εβε πε» 

Γοπγπιήατι αάϊωποξ ρτο {αΏ]εέξο»βαρες Φιλόνενωςν Ίος εβὲ ὄπαλθης µαγντή». 

πφββα) Ῥοξτ. ΡτΟ κάταβα;.ᾳ-ἀ-ἆμτος ὃς 3 αὐμάτων χατελδὠγ. 

παργγερσ». οὐ Πορ. κώλ.1γ. Ἡετάφέασε» 

ειεριάε Ῥαβς επι βῖπις Φφαθννας του εὖτ ὁναρε-  ομβγο βία ππμ- 

«εοπΏχυσι ὕίασι οεεος ἔω Αἲς αχμᾶ τος ο ἱπέε/εοΣ ΑἨγοτάό» 

τας, απάίαετασῖ ῥεπετοο- ὄγχεος ζακότι- «οπιάε ῥαᾳα Ρε” 

{απ Οταεοτα ας Ὠη] ης 23: ζ : πρ 10 Ρ 

Έοττε Ελεῖηας » «ὃς [ἵπετααε ο. κά ταῦτα μδὸ ππιλακότε- ο. οι βαης Φμ1άεηΒ 

Πιο τεσὶ θὐΠε εοπστεά!ξ- ς κ ο. απεΙΦμΊστες νά ρίαµ- 

ἄσαι σατα Ἡετοῦ στααὶ Ρε]- ο6δν ἁμιαξιδ εὔθεν. Άγαίεπα ΗΜΕΕΛΕΥΗΗΣ.5ε- 

Ίατοτε,ᾶς ρασπαπάϊ ατάοσς Ἔπομωι Ἡ καὶ ἄντὸς ἔλον μεκὰ-
 610Υ οτε Ον ἐρ(ε δὰ- 

ἁπίαρεταδ!. Οστετάσι ης ο πο ανα μαλες 



ΝΕΜΕΟΗΠ ΟΡΌΕ νΙ σό7 
Ὠδέ Ία επεοπηίο Ἰαπάςς ὰ τὸ } σα ποςὶ γαὸς ἑλισόω» Ἐκ ᾖηδλδης ο 
πε (ωπιρτας Ειςὲ - (Όπρετ ὁ ᾱμὶ οἶγεα 
σι ρετίεσπτυς, 1]αά ες ΄ »ν , ͵ . ορ. ρα 
σΏοτο δε Ιηβίεωτο σετεσασα, νι Χρ τῶν ο λΎγεταα Ῥεει ας ορ 
απἳ γίαπι Άλως Ἰαπάσπάι ἃ πα μώλιεα αἷογεν 1εΙΣΗ7 εμΗ11ὔΕΣ παχί-- 
σηβίοσιθ»  αἀϊπασπετᾶτρραί- δυμόν. ἔκρυτι οἳ ἐγὼ 20ὲ ῥε7ΣΗγῥάγε απογρ, 
πι ξαεετε {οἰεοαππτωσης- γώτῳ µενίπων οζόυμοχ δεί ερο γοίπ{αγ1ο ἀσγ- 
αἶτος ατσΏσπεητα ααἶδας ἕπ εἴλθος ἄγγελος ἐξανπέµ- {δ (τες σε 

ατου Ἐπ᾽ εἶχοσι σὍτο Ἰαρύων οηες» 1Ηςς {ή οηῖς 
Ἰαμάς «ἱατοταπι γίάοσσαα 
Σῃε εσεσεεβπι.Ο πεπηαάπιο-- ἔ ς ο ὰ 

Φις (γα νΙςΙ21 βοςγε[οπαης, εππι απτεπι ποὮ τεπιοτης 
ξεά ῥτοριπαπας ϐπξχας, η - 
Ῥσατεσίτας, {εἆ ρτα(οπς.ἲς π]παῖσατα απᾶ παπῖς σαὈετηαεπ]ηπα ἀπιρετίτςς ὃς εἰτεπσησοἰαῖεας,. .. 
επ] πδες αππιαπι αβλεῖτ ὃς ρετιωτρατ.οῖς εσο ρτᾶεἴριστα βπάαπι, ποὮ {η ππαῖοσαπα, {εά Ίπ. -- 
Ῥσα{εεῖς νἰέτοτῖς {απά1 3 Ροµετο ἀεβεο.Ααταιβ {οπή πας ἀαρ[οξ ρτοπίηςἰᾶ (α{.ἱ1ρίο, ξτἀαρ]ϊ- 
εἴοπεσὶ Ώππιοτος {π81]οιο, απ Ώτη Ἆος εατπήπε ποτ {οἰδπι ριαίεητεπι νΙέεοτίατη Α]εϊπηϊάα»-.-- 
Ριαἀῑεο,{εὰ δε Βαβιάατυτη εἶης πιβΙοτάτΏ  οπηΏςς βπηνὶ εοτηρ]εέτος , ὃς πππτίατατα γεπίος, 
απατσος δὲ τισιπτςπιαίοσυσα Αἰειπωιάα, νἰέτοσι]ςς αας εχ Οταςία εετιαπαπίδας ας {αςί2- 
ποσαηετεροσταταης, ἅαης α]λας νσεβππατα απ Ιπτᾶσι αοοεΏάς:. 

η] 

Φαυνας. Ὠοσίευ σεπίτ.Ὠ 6 νοςς -φαεννὸς Ίάπα ἀἰδληπι αΏδ]. ζακόταιοΊοπ. σε-- 
πΊερτο ζακοτον. Ττιοΐτας Παίξα,αιοά εἰ απ Ιρίαπι σετῖτ ρεορτὲ «οπηεπῖς, ους» 
Βυϊοίης,εράετε πείς]ας.δσ παρ]αςαὈΙ]15. ετας. 

ὶ τούτω -ὅ,οµαπα 1Ώ ΙαιιάΌυς. ἃ πααϊοτῖσας Ρτο[χίεαζεπα εκε/ας,ὰ ςοη/{μα- - 
εάτηε δὲ εχεπιρ]ο νετοζητη,αιιοά {εαιατη. εν εᾶς 

ἁμαξιτὸ,ΕΙὶ νία δὲ Ἡς ἄρργται αἱ ἀἄμιαέαι. ρ{σηβγα[ώνας ρτοἰπάς ᾖαεις» δὲ γεσλα:-- 
Ἡτ αὉ ἅμαξα ῥέσα/γηή2.δε ἴτος. ο. «ἆμω το πορέυομκαε. 

ἔχων µελέτω: Ἠος εἴἩ » ὁποτου ασους[έω) 3 ὀπιμάλεια ἔχω αὃ ἔσομγεν τὴς ὤαλοα αὐ-- 
. Βραωνεἰ,ὁποταρ µελεταωτὲνυ Ἑ ἀγαθῶν αρ δ ϱῶν Ἐποίνες. : 

τὸ Ὁ) παρ ποδὲ. Ρεήρηο παρητοη ίσα οἱ αμ ποβόλο: νι ΟΥ Π.κ σπόρο ννὸς ὀώμωνε- 
δὲ γεν δυμὸν εξ ταρέρευ.Τη Ὠῖς. ἵατες «οπαρατατίο ααπα 1Ώ ρατορηταί εκρ]ί- 
εαπαυς. 

ἑκόνη γώτῳ, Έἷος ἀῑείοσιία συ μσᾳ ροζυ]ῆεε {οΏῃς Αἰαϊπιϊάα Ιαμάίδις πμ. 
ΦιεγειταίπεὮ 1Π εἶῃς ειῖαπι Ππαίοτες ἀῑστείιις εἰ. - .Ξ δεες : 

σέµπθον ἐπ᾽ ἔἴκοσ,- Ψ ἱρίπει παευος γἱέχοτίας-χεροσεατάη: Ῥαβιάς, Α]οἰπιδ- 
ὧας γίρεβπιαια αιάπερπα. 

Ὀ 

ππιράσρασις.-- ἐσθθ. κῶλ. ος -- αστάρρεισς» 

Ἰλάβιαπε Ώος ἄεεας ἵπ.-. εὖλος ἀώνων που τᾶνε--- ρε εχ εεγΣ2ΗΗή- 
εἶτιο {πο σεπετί Ρρερεσῖῃε 
᾿δειαρρεάτεαϐε Όσας αώτεπα 
γιέεοιῖας εχ ρτα εαπτή πιο 
Οἵψπιρίοσυτα εείταπῖης, 
5ροά Τουῖς Φατπτηϊ] ἀείι- 
Ὀεαπι,ὃ Αὰοἱείοες αἱ εἶταί- 

ὠνέπεισιν ἔερες, 
Αλλιαΐδας τὸν Ἐπαρκεσε -- 
κλετᾶ λοεᾷ. δύο 

Κρονίκ «αρ τερλνει, 

σούρσέ τ' οόσρισε ΤΙΙΦΑΡ. 

ὄμοι σα αρρεῖσηε {1-- - 
γα. α/ῶσάφ ορργα- 
β1Ε1ς {πΩΎΣο σΕΊηοΥΙ.- 
Ὅμος ζΗσε Ίογες ΟΙγμή: - 
Ρίῶν αρμά δασηγμά ἆε-- ἡ 



” 

«κ ν ΡτσΡρ τς 
ῃ ω Ν 3/ - - 

--- ας ΡΕ «λάρβος θοπετης αγ-- σα 1ο 
. 1 Γ! τς τς εο µε . Ξ Ξ Ξ 

ας .. ο νο, αν βεεῖς, δε Θλυμππα ὃν. ελφῖηή ον ΕΥΙΡΗΙΣ {91 Α]εϊπιιάα 
αλ ς ες . ος «ο μαι - ο νο 

τς {οττς,εΏ]ας “τεπαςτατιας .-- ῳ ο τη κας ααολείεεας σσ Τί- 

οῇ ἀείεᾶας,εχεἶοβ ἀεειτα- {43 Τελησαρν2βεών τε -Ἡ αάμ. ἸΜεΙείαπα σησεηα 

τοίης Εωιβετῖς-ατηας Ηε]ία θεος αλλο. οτ 4εἰρβΗιο 18 Ίπαγι [η1έ- 

ποάϊςα., νοῦῖς αάδας ρᾳ]- ἱεα γε[αρ/α{ε ἀῑκεςμημμάπη η (ὔ' τοδογῇ αηγίσαηπ. 

τηα Ίαηπσο ἃ σεηῖ5 Ρτοσᾶ εως : 
Ῥετει,εὔπα ας πιραδίοας αἀοἶείεεπεῖρας εειταπἆτ {δει ἱτατοτῃ ἀεπεσαβεητ. 19 απτεσι ααῖ 

πεβτας πιαπας,γεβτήπιατε τοῦας ἀἴτεχιε δε ἔοτπιασ!ε, «8 Με]εβας νηέτος δε αιπίεία-ρτα- 

βαοήαπης απ .... οπιπίους ατΏ]εςις ασιίέτατς δζ εεἰετίτατε απτεςεἶηε, ασεπιβἁπιοά σπα 
τρατίθις Ρ'(εἶθας Ῥιήπ:αυήαως {αα αστε Ώς ἁαρι]οσυση τηαπΏς. ὅς τοδΏς πποάετατητ «νε 

αατίσα οαποταῖα ευσσᾶ5 τεαἈεπήμσα ἔτοπος ὃς Ἡαθεμας. ἓ : 

εὖλο». .Α..οοπίε(πεητε Ῥοποτε Ιπτε[]ίσεπάα αητεοεάςης νἰξχοτία. τὸν Ατεῖου 

Ρσαροβτ.ρτο αιδιαπάξ. ἐς. ὠέπωσιν Έοτ. ρτο Φέποια : ἃ Ρροξεῖεο γετρο Φέπω. 
ν 

-Ἱοροις» {εῑεεε αματαος Οταεῖς εε]εὈετείπια οετιαταίπα,ΟΙγπαρία, Ργτβία,ῖνε- 

Τηςὰ ὃτ ΙΕ ωπήσ,αε αυϊους Ατ.ΠΙας: 
Τέοσαρες εἰῶν αγώνες ἂν Ελλέΐδε πέρσαρες ἱρφί- 

Δύο μϐβ. 9ὶε οπΗτας επεεπείαπι Φνο ᾧ αγστα Ὀλυμπιάδος παρα περᾶνει Ἔ ϱον/οὺ 

κλδεες Ώροπετὴε,σπᾶ -σὲ τι Τιμιδο Φόσφεσε.ϱ-ά.συο οἳ ροή») γίκα» ὁ Ολυμπία, ἃ εσης 

μύδα. Νοπημἰἡι.εοά1-εςΙορυπισαιά΄ ἐτ ἐνέσρισε Τιμίδαν :απος ροξτα ἀῑσαι Ὥος 

ὁἆς {οἷο Τιπαίἁα-δεἀ ἃς ης ἁποῦις ἀῑεεπάπία ες εαῖαειε ἑήλοτία» σας Ἡς μᾶ- 

μεε,Α]πήάας δὲ Τα άος Φσια]εξ, εὔπι αἆ εεσταπηεν Ο]γπαρίεᾶτα {εις ρια- 

ΡοτοΠεητιαά πᾷΐσες νεπέτε ειπα τε]αιής αἀο]ςίζεπεῖρας.5εὰ εἶπι Βῖ5 ἀμοβιι5 

Ῥιήπια Ιαπβο ΡΓοχυπαρετειρνίβ {ηπε ερΏερος εστεῇι.Ιἀεόσαε΄ Η]5 ἀεπεβατα 

εειταπάϊ Ελεπῖτος ἵπτες αἀοἰείσεητες. Σε Πε εσε]αῇ {απε ἀνιᾶοπα. Ἠος αμτεαα 

τεταε {ρβς ]αυά1 αμὸά αἆ «ετεαπιοη ρατατῖ ἐπετῖπτ ντ ἂς γιάξοσῖα εείσσι «ετεῖ. 

εΏεσε. : ο ό 

Κρονίου. ιπαίτανα Τουίς δατταῖ Π1η. Οἱ ἵα ΟἨγωυρῖα εσας τεεπαρ]απι δε ἀείι-- 

Ῥταπι.εἶ ευπι Φεμοῖ-Ιεσεπάππη Κερίῳ. νε τέρᾶνος ἀῑκατας ΚΕΕΤΙΟΝ» πο αφ λόφου 

Κερνίουνῖὰς Κεόγιον ἐυδεελον ερ.ν]ε.1.Ο1.Οὰ. 

κλλάερς Ὦοἑ.Ρτο κλήερε. Τους {οτε, αμ οά ἡμάἰεἴδιας εοπ;ρετῖξ. Νε οἳὃ ΕΗε]- 

Ιαποάᾖοῖς,αμοξπα εχρΙοσατα εζατ ἵπεορτίτας, Ηἶ]ατα νιάετετας Ἰπίστία Βῖ5 ἁποδιις - 

αἁο]ε[εεπα ας. Νασι τωαμήξεβία εβος Ἱπ]υτία : παιμάστα απσιαπεοφὸβ Αεἰπαῖ- 

ἀος ἵη εετεαπηεΏ αἀο]είσεπεμτα 1π Νεπρείς «ἁπιῖης εβ : υπάε Ίος επεοπαίο 

σπὺς νοςσεἩΣ. : 

δρ σῖνι. Ν Ἱείπαα Ίαιις Αἰεϊπήἁα αὐ εἴως νηᾶοτε Με]εβα, ἄε αὐο 142 αι οα 

ἀϊάυαι.Ηῑέ ἀαρΗς] ποπ βε Ιαιάεεατ.Ὀσίοσί αὉ αρῖ ταις, ἕ- εεϊεπιτατερει εοπι- 

ακαεϊοπεπη-εµ5α Ὠεἱρμάπε, Ῥοβεσίοτί α Ιπβραϊ ἀεκτοπίσαςς Ἡα ἑοτπιαρά!ς ᾱἷ- - 

{οἱρυ]5.ὈεῬε’ραίπε νιὰς Ῥμη.].9.ς.δ. 

αὐίωον.Ὦ οἵΡτο ἰῴίοχω. ΜεταρΏοιλςὲ πιοκεταεοτεπι {πηυπε Ναπι νε {ζοσπλείας 

{οῦιτ δε ωαπς πιαατετναμς Ἰπεεπάξηάας, Ώμης τεϊακαπάςς εΏε ἆοςεε :ἓτ ας 

αιήςαπα αήτοτητ,ομά Ώμῃς βἠάλα»,αυης Ίαχθς Παρεπᾶς Τεπετ. ς 

: : ΣοΕΙΕΣ 

ασ 3 2 ο ε 2 μι σν Ξ 

παρα τῷ Κερίον Διὸς τεβδυεινὸ Φεοπετής «ληεος ύμας απεφεθησεγ ὦὢ παν Αλκιμίδη Τι- 

ΜΜ, η 



ΞΩΤΕΝΕΙ ΑΙΓΙΝΗΤΕ, ΦΞΟ6ΕΝΙ ΑΕΟΙΝΕΤΑΕ. 

σαιοὶ ο πογτάφλὠ. αἀο[είεεπεῖ , αὐία- 

ἀπεταοπ. 

Β ΤΑΟ Σ 7. οΡἘΕ Ὁπα.. - 

ΙΓ ΑΒΟΥΜΕΝΤΝΥΗΜ. 

ς Όσεπες αάο]ε[εεπε «4ερίπεια » Τβεατίοπ» ᾗί.. υἱδῖο- 

εί ΦΗἱπΜεγΗο Νεππεαᾶε πέφεβηια η Ματιά β4ερε», 

Ἰαμάαίμν ὁ Ίμειπά ῥεπεβείο , ἆ ῥαιγία «4εσίπα , ἃ εοπ[ς- 

Όπεητε υἱέζογίαρα αμάν ΡΥΑεομ1ο ( υπάε αὖἆ ΡοξΗεεη ἄέσγε- 

«εω ) ὁ ῥαµγο Ἰ βεατίοπε , ὦ ΠΛΑΙΟΥΗΗΑ βάλε, ε5' υΙγΕΗΗε 

41 φας βαγεάνατία. Γ{σγεάέσων ἄλδετο αἆ β1[λογίανα ΊΝεο- 

φίο[ενεέ, 65' εοπε]μάῑὲ εοΏΜετ/[ά ογάΜ{οπε σά Ἠεγομίεπα, 4 Μεήε 

το Γαἰ[ζναεε δοσεπς εμρῖε ε[[ε ἔβτεγεε[ίογεῖε. 

οκ σπαράφεασις, 

Ὁ Γπεῖια; Ιαποπῖςαια- 
-σπα ροτεηξία ριᾶάττα αμα, 
σπα ραττυτιεΏτῖθας ΟΡεπι 
Ἔεις, ττ ἴδετος ἵω ἵπεεπα 
-εάαηε, εοτήπιααπς σεπετα- 
τίοπί ῥταες τά πιαυε αΏιάες 
Φατεῖς, αὖξ πα ιταῦ Ῥο-- 
πεῖηπτω {πτετίάπτ , ἠἩίαυς 
Ὥεης οΡίεητατη δε ἱπεοσπ]- 
ατα ξατῖ πεεε[ιτατξ: οδίασς 
“ταῖς αι ρίεί] ποπ πιοὰὸ 
που παζςίπηςς , ὃς στα Ἱὰ- 

προῷν ᾱ, πώλ.ο 6β. 

Ἐλειδία πώρεδρε Μοιρών βανυ- 
φεὂνων, 

σαχ µεγαλοθενέος ἄκουσον 
Έρως, Ἀρέτειρα τέκνων» αὖτυ σὲ- 

ων 

ἆ φάσειέ µέλαραν ὁ ρακέντες ἓν- 

φεύναν» 
τιν ἀδελοεα) » Ἑλάκομᾶν 
αγλαόγυον άβαν. 

4 
5» 

αἰαττιέορλω δἳ ἐχ ἄποστες «πράσα» 

Εετάφρασιεο 

Σμείπα σα αβίάεε 

Ῥαγεῦ Ργο/αμάα εὔσε» 

Σ4ἨΣ1ὔμ5 ο με ας 1” 

ΛοχεηΣ6 Ιποπό» ςε1” 

Ἐγὺς {1Φεγοήσα ο αάδ- 

Αἴ[ρῆπε 2ε Π0Ἠ μεσα 

301 ἄσζαΠ {414124 Π6- 

δει ν Σά Γόγογεπε 

{ογείσὲ (ωηομς ΡΗ{ΕΡΥΗ" 

σεήῥγεῖ) ΡΗΡΕΥΣ4ΕΊΕς 

οσες 



φο ο ΡΕΙΝΡακΙ 
πιεν ατήησἰπιας τα απαρες εἴργει 3 πέτµῳ ζνγό- δρίγαήης αΗγεῖ; ΠΟΛ: 
Ἠσες εἶασασι ἀῑαίἸποετον δε β) ἕτερρ ἔτορα. σι) Ὁ τὴν οἵημες αά ρα. δες. 
αττας ποᾶῖςτεπεδτασγιάε- ς «νε : ο τν ο νομών. Ρ' Ξ 

πως, (εά πεαπε οτἰατω [οτο- 3 9 Θεάριωγος ὤετᾳ κει- Φτόβίδεης ]αγα-ρες- 
τετα τπαπι Ρα Όεσεατεπη Ῥη]- σεις Πατ {σασση-». αἴχαπε 
εὐσίς. πιεχοῦσὶς ἀεεοταπι Ἐυδοξος ἀθδεπαι Σω. αἶια Τε». Τε γετὺ [αμε- 
{οτεπιησ, ὃς αἆ Ἀοτεπιατα- οόνης αἳ πεπαέθλοις. χε ση [ές Τβε- 
εἲς, «πα οπιπίθης ποπετίς ο - ας οὔοή : 

3: άεεοτε αὐοίωτα [απτ {1 ἐν γΗΕΜΣέ ἠμάλεάσηε, Ποῦιζω δοζεµες 62115447 

εοσροτῖς. πιεπωῦτα, ρετας- {23267 41ΜΗΜ6ΥΥ1ΟΠΕΣ; : 
Σήππτας. Ας τατ απἶάεπη αἰῆ αἷιο {επ ἀῑο ἁπειπιῦΏσπεφ ας αἆ ατωτα α{ρίτάπηυς, ΠαιΠάσπα αὗπς 
3ἷτο ἔατο αἀάϊξτας αἆ ἁῑπετία {ε εοπέετε: ὃς υπα[απίαιε γασίο πατητα Ιπίαπέχα «οπιρι/{ας, 
ἃ Απη]Ίαπα απιοτς «οπωτησηῖ ρτοΝίδετατ.Οατετήσι 5οφεπες Τ Πεατιοπῖς Εἶμας., τε ἔαληςπις 
ὃταπ{ρῖες, Εαξχας γίτευτε εχἰπεῖως, (πα, ξοτειτοάταῖς Ίητος οπἰπαπιεσείοσες {ρείπιοα εάτάῖς, 
ἄπάέαιε ρατεα ο]οσῖα,εαιπαίηε οπςοπα]α{ίςο εεἰεβτατητ. ο ς 

Ελεδύα Ἐκοτάίμπι αὉ Ἱπιοεατίοπε Πςίης » αι Υγατής οτησέης αττίῬυεἰς». 
δε επὰ αεσερευπι σεξετσῖ νηῖτ αιοά 6οσεπες ααἰπαιειττίο γιςΙε.ΟΔατῖε 5:Πο- 
Μοίΐΐες, εις Τμείπα ππης ἵπμοσεεας: δες γοτίας γατίοζυτα τατίοπες οΒεττ. αμαθ- 

νε Ροῖς πα]]ο «εσεο ἔαπάαπιεητο ἱππίζεητες οπήίτο. Ἐς οὐ η ετῖαπα οτατοτί- 
δες ἥρετο Έτε 1η επεοπή]ς εκοτάϊα, Πδετίοτα Ροξτῖς. εΠε ροῇε ἀῑεο. Ὑπῖςα 
τάπιεα πα: γίάετατ εᾶε Ροβε τατῖο βεηετα 5; ΝΙαήκηαι απδά δορεβίβ νίτει- 
τεπα ὰ πατητα ἵπῄταπη, ὃς αὉ 1ρία 6επετατίοπε» εὐίη5 ριαίες Γείπᾶ Ρυταδατυς, 

Εᾶς ρταάϊατε Ἱπτεπάατ, 

Φάρεδρ µοιρῶν. ΟπΙὰ Πε Ἐλειδῆα ἁιυαι Οὰ. 6. Οἱ. ἵα ἐλευδῶ, γπάεαπαυς 

πε ᾶς 111 αεττιράαπεΗτ. Ῥασ -ατπι πάρεδεις νοςατυτ,α μία εὔτα Ῥατες πβίεεα- 

δις {οἶεαΠς ὀπιχλώδευ τὰ ἃ εἱμαρμώγε, «α- ρατεησίεπτί αΏΗΏε, εοδέπιαπε τεπι- 

«Ῥοτε ρτα{τὸ ΕΠ. µοιραῦ σεπῖτ, Ώ)οτ.ρτο μοιρῶν.ΏἹομπες βαδύφεενες » ΩΙ44 ατα πο 
Ὀ19 οῬίεµτα: {μπε δὲ ἵσποτα. ος 

ποῦ ὕρα. Τεπο Γμοῖπα ει ππαϊετ τεβε Ἠεβοάο ἴη ΤΗςοΡ.  ὅἡ Ἠβίωςὴὶ Αενανν - 
Ἐλλειδύων ἕήκτη. Ὑδὰς ραμ]ο Ρὸξ Ηεδετ {ρβας {οτοζεπ γοςαε. 10πο ϱΏρλο- 
Θεγής γοςβετ Πο {οἶδπῃι. αιία Τους «βὶ {οτοτ ὃς εοπίαΣ, Ὦεοτήππα σε δε Ώεα- 
τηπα {αὈυ]οία τερίπα{εά αιῖα Ταπο Πρπ]βκατ αξτεπι» εὔ]ης πιασΏα εβ απιρ]ῃ-. 

: Εμάο»δὲ Υ:5 18 αΏηππαἨμτη «οἵροτα.. 2 

ολρέτειρα τέκνων. Οία Ῥταροβταπι Ἠπι]άις ρατ]επεῖρης Τητγίατη Πῃσεδαπε». 

ὃς οΏΗἱεετίεί5 ππµπετε Εηπσ!, δε Ίπεοτ Ώ)εας θοετυλλίδας ζεηεγάσΙοη» ῥγα//όες «ΑΠΣ - 
Ροπεραυτλάεο ἀῑξίε Ποπα]πες αΡ/αιιε εἶιις οΡε παίοί ποὮ Ροβε. ΝΑ 2πεεπα 
Ρεηρῄταβιςὲ εΏειτ ες Ἠας νετρα»α[ῥίεσγε ἴααπη ὂ' πο εη.Ν εἰ τεβρῖεῖε αἆ ραῖ- 
τὰς οποσσα ο” Ιπτετάΐα. α]ή ποδχα Βυης, Τάεα ποπ τεδὲ εκροπῖς Απο 

ες» 16ΥΑΤΗ νίάεχε βοὔξεηιγεδξὸ 1101. ἄεαιε επίπα Εωείτια», εβάετα εᾶ ντε» 

Ἁτ πιοττῖς αιτία. ο. 

ἐωφεύναν. Ὠοτ. ρτο ἐυφεέίω. ος ἀῑςίτης ἐυφεύν»'» σα ἅπο αὖ εν φεε- 

αν ο. ὄεπε (αρετε: απδἀ πειιραϊς οοπ(1η5.οῦ εταπομΠεατεπα {τ αρτᾶα»νΏάς 

αμαά , ὃν νυκαὶ βελη. : 
τς πια) Ὦογ.Ρτο σίω » δε ἀθελφια) Ῥτο ἀδιλοίὼ. Ῥουτὸ λαγχοῤεν μρίωυ. Ἐλλειθύας 

αλαοίωνεβ τὴς ἀκμώς τυν.Ηεῦε,ίιος εἴεερκδεγγαραρρελατὺς ἀγλαύγιροαμίαν ντ. 



ΝΕεΜΕοΟο. ΟΡΕ ντ]. 
. 

να]ε 5ε[ιοἱ.Η]α «εεατε Ἱιοπαίῃες {ε 1ρᾷς {μπε πιασῖς ἀεσοσή» ἀπιὸ ὃσ Ἡ απὰ αῃτ ἆθ- 

Εουπιίοτες,αμαπάοαυἱάσπι αὉ {οἶυτα {πε πιεπαστα «οτροςῖ5. 

αἰαπομδω ϐ' ἐχ. 8ου {οἶἶπα {ατα]εσα ες οτεάπα ποβτηπι, {εά νῖτε Βιάία 

6μοαυε ἆοςσες: ᾳποσπι ἀιατισαε 

γης αΏοί  αμαπα ἀῑκίς, ρόα οἳ ει. ἄπωνταρ ἄμωκε Ἀρέψει μελέ 
Ίοπεπα εἶάεπι 1,πεῖπα οεετῖὈυήε. ἵε. Τάεπι 85: 

.Ἐε εειτὲ αιοξ 

δεις Πτης Ἱοιαίπες » τος {ππς Ειάϊοτυπι μετα 6εποία. Ῥοῇ ἔσι {ηδαμάί 

σεόγµατα. 
εργει 3.Ἑ αείο οἳτ α) αἷιο βαά{ο εεπεαπεητ. Νηπαϊσᾶ αμία ξατὶ πεσε[ητατε αἆχ- 

αἴπιως. α- ᾱ, ζῶμδω «ἱ ἐχ. ὁμοίων ὅμοια πεότες ὀπισηδὲ 
απ ΄ ΄ 

υουτες» ὅτι Έτερον πότµῳ ζυγέδκε 

Φακωλύει» καὶ διαζένρνεσν ἕτερα σεεγµατα. (ἶπα απτεπι ἀερταμαῖα επει Ἠιήας 

Ἰοςῖ {εδχιο,τεδεὲ οεπάίας Ῥτο 

αωας Ίτα ντ 1ρίαπα πεοεβατιὸ {εαπαπιήτ:α πα 
δωρόν 9’ τεβτιήε ζυγένδα. Ἑτεπῖτα Ώτο αἶ]ίσα- 

ΒΠε θεοΐσοσαπα {επεεητία. 

σωὸ ὃ Πγ. ΑΡΡΙίςατίο εχοτά] αἆ ἱπητπεαπα. Ναπι αὐοὰ 1π 6επετε ας Τςή-- 

ως Επεπίτοτε ἀῑκιείαπω 5οσεπῖ αρρΏῖεατ. 

θβεγ»710 Φεπεῖεῖο. 
σας ὁ Θεαρίωνος. 

{6 Εεττµγρτο Ἱορο]εινπάε αυμσα βῄαπα Ίπιρε 

ου» ντ Βπς αρρατετ,ατα]ετα βατ Ἱηβρηϊ5. 
ωο -” 5 . 

αρετα κειδὺς. ος εἴε,τη αθετῇ κεχτος {θα ἔκκρίτος, 

σι) Ἀ τν. Ἠος εΕὶ,σωύ σοµ/ειι θά σε 4 

Οἶπι Τμεατῖο ἶαπα εἴεῖ ατατε Ρτουέόχις ὰ Ώής {αρριΙσαί- 
τταβετ,ευσι 9οσεπεπι αρρε]αιήτ 

ἔξαίρετος ᾿λυόρόρο».νεὶ θὰ ὃ αδε- 

3 ἔνδοξος κριδές. ἵταοαιε Ππβτατη 9οβεΠῖ ἃ πατυτα ντευεεσι » 1,πείπα ολοετολλέσε 

Ὅεα ἔετε αεεερταπῃ. 

σαρόφεασι:. 

Ἐδαπε τααρῖς απὸά Δε- 
σίτπατη ἵπ ατα Ρ]ετίαπε {σης 
Ροξτα, νιέξοήδας εριπ]εῖα 

{ετῖρετε. απιαητες » ὕτδετα 

δε]]οοίοταξι Αεαεῖ ροῖἲε- 

χοσαπι Ἰπςοίΐτ , απῖ απ πΏΣ 

σεβετοβ βαάἴωπι ετεσείήο 

εετιαπά!ϊ εοπεϊα{ατη ὅτ τες-- 
Φπϊπαταπι «οπ{ετΗατε τη- 
6ποΡετε αυξτ Οσὸἆ παπῖς - 
19 οετταπήπε τεπτρτο(ρετὲ 
φεΏετῖε, ὅς νὶέτος επαί(ετῖς, 

«ἀπΐσετα παατετῖαπι Ἰαπά]ς 

{αρρεάῖτατ ρταε]ατῖς ροξ - 

ες: ες αποσαπι Ιπσεπῆς, 

ἕππαπαπι εκ ρετεππῇ βυπα]- 

" ῶε εατπήπα «ορἰοσὸὲ βαπας: 
«εσας υὶπῖ Ρις [αβί]ες Βαπε 
Παβχες. Ἑτεπίπι ορίεασί. 
σπαπςητ αοἵεσπαυε τς ΡΕ: 
εἰατὲ σεβα., Ἡππηπο επεο- 
σ]αίῆςο ποῦ «εἰεθταπτητ. Ἓνεη της ἄπογα μόλθων 

: .. 5» , 

ῤτορ. κὠλ. εβ. 

΄ .. 

σόλιν 1ὸ Φιλόμµολπον οἶκει «ὗει- 
κτύπων 

Αἰακιδα). µόλα ο Ἐέλου- 

π 
΄ 9 ΄ νο ῥ 

σύωσεερεν ἀγωγίὰ ὀνμυ αμθε- 

σεν. 

εἰ ὃ πχο τς Ἐρδωνρμελέρερν «ᾱ- 

πο 

ῥοαισι ρισα ὠλέβαλε. 
ποὺ µεγαλας }ὸ ἀλκαὶ 
σκότον πολωω ἕμνων Ἔλουτ δεό- 

ρὗνα,. 
3 .Α ο 5» 
Έρρρις 3 χῶλοις ἐσο- 
- ο. ε 

«ρου ἴσαμλω Ὦὶ σι» τε- 
πως : - 

εἰ Ἀάναμεσιύας ἔχωτπ λιπαεδµ- 

ππυχκος 

ο ϱΑΓΕΠΣ. 

ὠρπάφρασις. 

απ γδε Μα δί- 

ἔας εὔησα» [ά1ο[άτρ 

ῥα[ία γγερεμεμη ΑεΑ- 
εἰώαγωπ τ οπὶ ναζὲ 

ορίωης εοποῖα(οση εδὲ- 
Σπα η ατη [11ο αηΙσΗς, 

ϱοη/(ζγπαγε. ΟΜὸά {ᾳμ5 

επι ριαε]ατὸ ςεβεγΗΣ 

«ἆμίορ] πΙάΣεΤΙ7Σ ᾖμέ- 

5 Μά[αγμσε ἡήεεΙζ. 

άασμε επνσο γή 

Έσες εοηεύγ, ππηΐσας 

Λάδης» ζμμσι Β}ΤΗΝ 
Ἐμάν 4ΗζεΠς 

β7άΜ4γ5 αλλη 

ή Ῥηίο οάο » ᾖ- 

ϱμ6 νοΙµησαχε Μπε- 

πο/7πες [ῥ/επάκάὲ τ/- 

ο σες Ὁ 



ὠέ ο Ρένα ΕΤ 
Ας (ωπέ ρτοδὲ {είπιας υπῖ- κλυπῶς Ἐπίων ἀοισδαῖς. ἔα1α Ἠμσξεης: {Ε΄ 2Η) 
σο πιοάο εοπτεπαρίαπά, Πεγαζπο ᾖ{αῤογμρ 
ταπατιασα ἵπ {ρεεπίο ποδίς 

{αδηςϊ Ρτᾶ εἶατα ἑαέτα πλ 

πρίταπα {4 απί εα ρταθίε, Ροξτατα Ιπε]γτασα παηςΙΐσατητ »Ἀππο ριαεοπίστη Ἰαπάϊς., ο 

πετεες ος ἱαβοτυσο , αεοῖρῖαι : 1τὰ νε Μποπιοίγηες θεπεβεῖο ἴπ Ρετρεια σπα «ΟΙΩΣΩςΣΗΟ 
τεπτας, 

| 

{9εἱγὰ η ΡΗΗ εσησ1ζη.. 

πολη 'δ.Βατίο ες ἴΏτες αμΙπαπεσΏοπες εαπατασ.ΝΙπαίτιπα ατία αἴηίτατεαχ- 
Ἐιλόμολασον Πιεο][ῖς.δεηά( πα «Πέις Λερίπα εἰ ραίεησ Ρτορτετ ΡοξταςΙπάς οσίπ-- 
ἆος. Ναπι γετίβπα]ς εβ,παα]εος ροξεῖσα, ορεταπι ἀεάή]ε οὗ (εαυεητες Αερί» 
πειβτυτη: ν]δτοτίας» δς εἴπες. {1οτπη. εἰπήητη τος Ριἀε]ατὲ σείίας επι: βμάτο- 
ςεεἰηἠ{ε. Ὑεἱ Φιλόμολπος αρρεβατατ Αεσίηα»ὰ οοπ{εαιεπεῖ. δαπι εὖπῃ ετερτὸ. 
γιξεοτίατα ες. {αςτῖς Ἱηάϊς τεροττατεηε εἶῃς. Ιπςοἷᾷ 1άεο εασπαῖπε «εἰεῦτατί {ο-- 
Ίερατ. 9εὰ ρεῖος εκροβεῖο πήδΒί νίάεεις {επήαί αεςοπαπιοάατίοτ : οαπαπα απ: 
ΘεΠΟΙ. φιλόμολσον. ΙΠεεερτετατι ἔνυμνογ. 

ὀρεικπύπωγ.Ηος ε[ῖ,πολέμικόν,ας ρτοίηαε 2ενγαίωγ. Δορίντυπος.ς-ἆ. τὸ οδευί κπὸ-- 
τών. ΓπεΓαπε θπτεπα Αἰακιδαςπολέμῳ κεχαρφότες, ἤς γε δισ. 

-. ράλα ο ἔδέλοπ. Ἠος εβ. µόλα ἃ Φελαιρῶνται σίώ ἔαυτ Φυγζ) σομπεπερασιἐσίω- 
Έλεν τῇ Ἡ ἀγώνων ἀσφήσε. ος Ππτετρτεξος, αμία Ρήξο ροξτατα Ιαμάατε γε]]ε Λε- 

: φἰπεηίες ροτΗΠπαήπι ὰ {βεγοτπι εετεατηίΏητα Βιάϊο ». οαπα Ιπσεηίτατα υιττα- 
τεπι,Ποτμπα: Πυά1ο εοπε[πάετεπς ἀεβηίτεπτ,ας τετπαΠατεῃς», ἃς Π εαπα ἵω Ὡς-- 
βοσίο πιβίοτί εχετεεσε πὸ ροβέατ.Ἑτ Παῃς Ρυτο {Ηβς {επεεηεῖαπα Φεμοί,αμσα: 
θομπειεργ- ΕΣΡΟΠΙΙ συμκπεπερασιέγογ,ὰ συµαρασω. ΑΠ] σόωπειρον ἀθωνίᾳ εκροπυπ ένα 

-εκρεγιεηΣεπᾶ εεγΣηάνα. ΑΠ] εἰν(ᾶρηι οογ/απίπὀ ΡαγΓἱείρεν,.Ω. ἆ. ὁ αν ἀισε ἀγῶγος: 
πεῖραν λαµβαδων σιώ νε, ΑΠ. οοηγεγύπηι αλοηίῤως. ἵ. ἁραΊγπη εεγγαἠὴ η” 
74410148 σύμπειρος Πσηίβεει ὅμορεν: ἃ σα) ἃς πέρας» γε] πεῖρας ,ΓοΥ7115. Ε- 
ρας 1εέϊος. : ζ 

ε ὃ πύχἠ πε Ἠος «β, Εἴ πε Φράσσωγ ὁπιπόχν »ἠδείαν ὑλίω ὃ ὑσίρεων ὄκωου παρε- 
τοῖς σοιμπαῖε.Ώ]εῖς µελέφρενα αἰταν μ]εοη Πιάγ ανα {αμζήο Έτ Εὶς αἰτία Ρίο- 

δτιὸ πιατετία]επῃ σαι]{αΓῃ Πσηπίβτας. 

ἔβαλε, ΕΣ 5ε]ο]ο τεβίειεμάπαι, φέβαλε. παπι 1ά τατῖο ποτε] Ροβίας, Οπἴά- 
Ρε ῥοῶσ' ισα» Πτ ΠητεβΙρεπάπτο,εκροηῖς ραταρΏταβ». σα 

ο πα Ῥοξείςόρρτο αἱ Εως ἀῑρτεῆιο ἱπεβὂατατ 1 Ιαπάετη ροξεῖσςς πιακίσως: 
Ραττε οῦ εβεσεῖο, {ππαρεατα, νε {αε]ὸ νΙάεῦῖε Ιεάχοτ. ο ἀπ ί]τα Ἰαμάϊς ημας. 
αἴσπιεΏτα νἷάς ἵη Τβεοετῖεί 1άγιλο, 6 βαγίχες. δε αρυά Ἠοταείαπα ες Οαἆα;- ΄ 
ας Ιήπαπι, Ώσβαγοίη ῥάχεζα,,δες. 

αωγάλαι αἀλκο.[ητε] σε το μεγάλα χαπορθώμκατα γίνεται ἀλανί 2α) ρο) ὑρωνσθα. Ἐξ-- 
επἶπα ΕΟΓΗΠΙ ΏΕΠΙΟ περα Ιπίε 1ῃ- ροίξεσπα, α ππαπἆσεα ποπ «ης ΗἨτεσίς. 

ἐσοπήρο. ὩνγπιΏάπι επεοπα{ξἴευπα Πητε]]σε. Νάπα νίτεωτετα Ῥταεἶατί ν]τς 

εαπαασα 1η {ρεεπ]ο Υεταςὶ εοητεπαρίαπάατα εχῃῖδες ., νο απεπιαἁπιοάμτα 1. 
Γροσα]ο{οσπιά εοξροτίδ,{ας απίπηϊ γῖτεις 1Π- εατποῖης τεἶμεεατ. Έας {επεεητῖα 
πηεταρµοταπα δς εΙΠρβη ΒΏαθεῃς βς ὰ 9εΠο]. ἀεείατατιςς ταῖς ὃ καλῶς ἔρρρις λα 

ότιτα ἐσμὸν ὑὴ τεέπῳ 2Νομδύίω, δα δὲ Ἡ ὑρεων. 



«ΙΝΕΜΕΟΕ. ορ. τν ου 
ἕ ϱὐημοσωύας. Ἑπροπίτα απίεις 1]ε Ιπε]ατείεεπάϊ ες τεδὲ {αδίς ππσάης., 

Μπεπιοίγπεη ποπίπας ο ομῖα πιεπιοσίαπα τετπῃ σείξατωπα ἔομες Η]α πιατες 
Μυήαταπι,(μᾶ λιπαράμπυβψεοάεπα {επ{α απο Τβηπι,»,ἀῑεμηΏξΗς «χεύσαµπυκες μοῖ» 
σα,Ώος εἴξ, [0Υ/19/4,0ΥηΑΣ4. 

ἄποιγα μόλθων.]ητε]]σε κλυτα} ἀοιδὰς ἐπέωγ,Ίος εξ» τὸν ὕμλις, ομὶ {ηπε νετα.. 
τἰευτίς πἹεγοεδαυς 1π Ιαμάε {οἷα γετίαεις εατπήηε γῖμαςϊ εταάιτα, ἽΝαπι {αε]ὲ 
Ῥετευπε Ξτατμα,τε[ουάσ σε ια ζπαοάἳ τετυπα σείξαταπα πιοπµπιεησα.5ίς Οἆ.2. 
Ῥγτῃ. ὕμνου, απο) ἀρεταξ γοτατ:δε Οἶγπαρ.7.Ιαιάεπι {παπα πυγμᾶς ἄπομα. 

ἕωρρ. δίς Ἱεσεπάμπα , ΠΟΠ ἕνρηται » γε πιειτί τατῖο {εταετητ. Ῥουτὸ κλυταὶ ἆοι- 
ον ἀιεππσησίίς {ρία ἄπι «ε]εῦτες.οΏ εχεεἰ]επιαπιφτορίίαπα » ππε «εἶεῦτες 
81ος τεάάἆσης.. 

υ παράφρασιο, Ξ ἔσῳδ. κὠλ. ἕ. μετάφρασις» 

Οτο εἶπι ἵτα Περατ εβ ΄ σοροὶ 3) μέλλοντα σορπον αὖε- Φ4ΡΙΕΗΣΕΣ ΖΗΣΕΙ ᾗμ-- 
στ αἱ γιτεπεῖς ὃς ἔατηα σαπε μον 2ηγᾷ ρεγεπά ζην --- 
Φαάιοβ,ρταάεητες παπῖσπι » ο ος σας ας - 
σιβετηαῖοτες ἀπαϊτεπεατ. ο)» Ἴνσυ χέροη μα. εώς έος 20Η" ΥΡΕΦΗΕ. 
Θπεπιαἁπιοάᾶπι επῖτα Ξ κια . : μεγο ΡοββοπΗης. Ὀᾖ-- 
Ρσα/εητῖς [πεί απο {ε ο ἀργεὸς ». πεγεχρός Τε δορᾶ- μες ϐ' ΡΗΡετ /οσἡ- 
στο ος αποά λαο που σά [ερΗ/(ΕύΥΗ7Η ῥγοεῖ-- 
ποπ πὐτα πε αμα σετος στο ος σπρμα γέονταε, ην. Ἔσο ΑΗζεηΙ. Σηετὸ πα 18ᾳ [οἶπαως, πουν ο τος ο, ὃν : τς ο. 
ΡΗὰς εχρ]οταῖα εαΐ εοπ- 3 9 λεν ἐλπομας εκδ ᾖ- -- τό- 
πταᾶοτε , εχ οὖα Ρρισιῖ- λο2ρ Οσνοεοςη παφε, επαογοῖα Γρ 

- . - ον - Ὡ ον - - κατ απῖς νεπταςἰαττατεῖ- δα ὃν ἀσυεπι γεγέδ Ορω- ὅμα ΡεγΣΗ{Η ΡγοβΣΕΥ΄ 
ἁπαπῃ {ε {ρίτατατας.,νε {αχ εον. : μι” Ἡοπις- 
σπτῃ τεταπῃ {εουτατὶ «οπ- 
{πίαπε, δίο 11 ποτ ἆεδετς : : 3 ος 
επι {οἩ εἰ ε[ε ἂε αασαπα οραση εοπ{εσσατίοπε ὃτ αταρΗβσασῖοπς ο πάτο σηαευτὸ Ρτοίρᾶσετα: 
σε εκ ρταεἰατὲ ξαξεῖς ροβετίτατϊ ἱωποτς(εαητ πα] Ηίαυς {απιρῖρης Ρᾳσεετε., αυπὸ 401ροξεί- 
οες Ριβεοπίππῃ «οπεῖἹεπτ,νηάε ποπη]ηῖς {πηπιοσταἱστατότη αἀἱρήςαητυσ: πε απα ἁπιταπα» 
δι Ρᾳῦρεταπι Ίο Εαμέτοτυσα πωςπιοτία ρᾳΏτες ἀείετατ. Έαπς αΌτετη ελιπηηῖς εΠς νῖπα- 
νι νίτοξ ρτῶκ]ατος ἠππποτταἵτατε ἆοπεε , γῆς εσεπιρ]ο εοπαρσοδατατ ; επ]ας ἱαβοτες 
Ἠοσρεσας ταση {αααῦ Πγ]ο εεεϊπῖς, γερίας ]αυάΐς ες Ι]ήτπς Ῥεεσοπίοςοπίεαυατας {ς,α πάσα» 
ἔρίς Ίαΐς γαττατίδα. ρτοσιεσπετῖς, 

ος ν ε.α. . ο. 9 5 . 3 Ξ σοφο ὃ, Ῥοβοιατη ἀῑκίε γης Ροξείεες Ῥεπεβεῖο γίτος Ριφεἶατος Ἱπποίε» 
{ρετε ρο(ξετίτατί , ἴ]]ος ἀπιοπεε νε πιατητὸ Εδὶ ΡιᾶεοπΊηπι 11ης εοπεἵεῃςρ. 
πυ]βίαις {μπαρβίβας. αἆ 1ά «οπ{εΓιεπάπτα Ράτεσης : αοσιϊ τά] ἵπτετ 1Ρίο5: 
ὃς ΡαΗΡετες ἵῃ ποστς ὃς ἴπ {ερι]εῃχο ἁμενίπαάπίς ἔπεασηπα. τας ουτετα: 
εοπηρατατίοβε ἃ ρτπάεπείδης παιε]εεῖς {πηρες ». επῖης εκρ]αηατίοπεσα Ἠαῦες. 
- ΓΙ ο κ. 

ση Ρεσα ΩιΓ911. 

Φωβορυντῆρες Ῥοίὲ σοφο). 

ἄμαθργιΕος ε{ῖ, Φεριώσµουσι ὶ Φορορώσι» νε εχροπᾶε 5εμο]. Ί-αεετ αμτετη (η ηνος- 
3 Ἔ- οσεος Ἡ 

΄ ο 5/ αα- Ξ ου τετ ορ. ο. ἒ. τς ῥἝλλοντα πειταιογ αρεμογ. [ητς]]σε ὃὶ αὔεμον µς σρεῖς ἡρεέρας ἔσομλμον. Έε {δαμάρ 



τα - ΡΙΝΌΑΣΗΙ 
γοςαβα]ο επαριαβς. Ἆαπι παµτᾳ ΡεζεὮ ὤπααι γεηέπα ἀἰεμητΗΣ ωβαίε” αία΄ 

Πσαίϊς ασυίθις ἀοσεπτυς ααί {πεατί απτ γεπτὶ. Τη Πας ετῖαπα γοςς ποτατΗς {ο- 

ἥτα αξο » σι δὲ ἵπ {εᾳαεηξῖ βάλον : ἴτα ντ τεδεὲ φεδάα» » Οσηο/έετε (ο{εης» 

ράπε Ροββοπεγε. 
ἀρνεὸς πεγεχεές πε,Αεσιπιεπίυπι ὰ οοπιπαμπί οπαπί απ ἵη πιοττε βαεμ.Ωποά 

ντ ημῖς ἶοςο οοππεπ]ατες ΡαταρΏταβ Ρρεταῖρῖες. Ἠδης {επτεπείαπα Ἡοσαξίης Ἱ. 
1,(αατπιιῖς εχρτείας, 

Ῥᾳ]ιάα ΊΠογε δΜο ῥµ/{ῶ; Ρεε Ραηβετκὸ εαογηώ, 
Εεσήπιφηε Ε477ε5. 

σαµα Ώος.ρτο σμα,ος.Ε[ὲ τάρος. νέουται ος Ε{ῖ ἔρχονται» πορέυοντοι.ΝΙ{1 τὸ γέεδτ 

{πιατατ ρτο γεήίγεῖσυα ἵπ βρηϊΠεβεῖοπε {τε 
1Ώ τετταπ1,ες αιὰ Εοσπιατί {πας γεάίτε, 

αμεης εἰ Ας Ροέεα {πΏπετετ πος 

Δ 

εγὼ ὃ. Ἐπεπιρ]ο Ὑ]γίις οεεπάῖς Ροξέεεπ γἶτου ρτᾶἔαπτες ἱπιπιοτία ταις 

ἁἆσπατα. πλέονα λόλρν ἢ πασε, Ιπτε]ήσε ἐνφοξίαν µείζογα τῶν κφτορθωμιώτωγ.Ετ {ππας. 

Ἐλπομαμποι Ρΐο ἔλπζω, [βετο »Ίεὰ Ρτο γοµιζω»ρ42ο. 

παράφρασις. 

Ἐτεπίπι {πα ροξεῖσες αξ- 
εἰβείαπι , οὐ ΥΓ Η]ε Ρες 
Βοπιίπασα οσα γοµτατ, 1η- 
σεπ]οβῖς βΒιοπᾶδας σατίς- 

-Βλευππιεα ῥταυίταῖς εοπά]- 
πῖε, εἀα σε {οἱεστῖα Εαδτ]ας 
Σπ[ετήτνε {αῦ νεΠί {ρεεῖς, 
νη]σί «ασας ππεηῖες ἀεςὶ- 
Ρίατ.Αςε (απὲ ηΊα Ποταίπαπα 
Σπεηῖες εὔςα εἴεπε , {εἆ 
σεπυίπατο τετασα υε{ε ἔα- 
Έεηε τεσῖτατεπι {εῖτε Ρο[ς- 
σπηᾳς οπγηες , Οσᾷεοτῆτα 

εχετεῖτας Ρε Ιπρετίίατι 
σπα]ὲ Ἰπάΐσασς, αεΠλ]]]ς ατ- 
τηα ΥΙΥ{Η ρου ἡς, απΆπιτο- 
δυ4ἳο ΑιαςεΙ πο αἁταάισαί- 
{ει Οπατ οὗ ἱπίατίατι Ε- 

τοτε εοττερῖας , Ρτορσίο 
]αάϊο 1Ρίε {ο ποπ ςοπέο- 

Άππει: υῖτ νίασε οπιηίηπι 

Ότεεοταπι, εχεερῖο Αε λι]]- 
ἱεῖπ ρΏσΏα Πτεπυιποας, 

εοταπι {αΐσει, απ 84πο 

οροφ β. κώλ. ιβ. 

ἐπεὶ ὠευδέσην οὗ ποτο)ά 79 μα” 

χω 
σἜρυον ἔπεςί π. σοφία ὃ 

κλέπδει παράρρισα μύδοιΜ. Τωφλὸγ 

«έχε ο ρος - ο 
ἅτορ ὄμιλος αὐθρῶν ὁ ὤλείρος. εἳ 

κος 
λω 

95 ω. ΄ 3 ΄ 

ἔαν αλάδειαν εἰδεμδο 

ὅ κε ὅπλων χολωδεῖς 

ὃ καρτερὸς Αίας ἔπαξεν δια Φρε- 
γῶν 

Ν / ο ΄ 

λευρὲν ξέφος" ὃν κράτι- 
50) » Αχελέος ἅτερ » μᾶ- 

χὰν Ες 
ξανθῶ Μενέλα «λόμιαρτα χομίσαα 

ταις 
«ν γαυσ) πόρευσων» ἐνδυ- 
πγόμ Ζερυρειο πομποὶ 

αρτάρρασς. 

Οµοπίώη ῥζηεησά 
ϱἶή νομοί Ππάεβίπό 
σγαίσα (ασ 1ηε[ξ- 

Ας /0ἱεγεία ἀεείριΣ αὖ- 

4Πζεης ἃ νετίιτατε Ρέ7 

Πα ας εκεήτμάπε β- 

δε ε0Υ ση γὐᾳ ο 
πια. 1 επ ἔεε- 
7εΣ σεπήμαπε γεγΙΣΣΕ 

᾿οοσμο/εεγε, ΠΕΡΑ 149 

[τοῦ ΑίάΧ ο 1τα Ρέτεῖ- 

{ης οὗ ατα » χε 

ῥετ Ρτάογά {414438 

εἨ(211  Φμεῖη 1η ΡΗς 4. 

βγεπΗβΗώσα, εΧεΕΡΣ9 

Αδίῆε, πά αμ: Μέ- 

Ἠπε]αὶ εωπἱσεῖε ΥεΙΑ- 

οορ αμ ΠαΜΙύΗ5 αρ. 

υ μκογκη» Ἱπρηί[η ΖεΡ ΑΥΤ: τεὁ ββησῳ 

Μεπε]αο,οοπῖᾶσετα α πάσι Ῥαῖς αοάασετας, τερετε
πεῖ ορεσε ἔετεπῖες τα παπα εχρεάἹεῖο- 

πε ἀείαά ἄνητ ἃ τεξτὰ {ρίταητς Ζεριγ
το, 

ιά 

ἐπε) ρυφεση. Ῥαείο εξ ος Υ1ψμ5 ἔαπια βε Ελδλῖς εἷας πιοῖος, οὗ Ἠοπσει
ά 

εοπηπιεπάαξίοπεπα. Ῥεππα αυ]άεπι » απίὰ ΕαὈυίαταπι Ιππο]αεσί» ὃς θα ίκαῖς 



νσεμκτονς ο Εν - σ75 
επταήηῖς πβστατίοπεπι ἔαπα «δσῖαπὸ ἴπτεσυήε,νε εἶ ουταοιίτατεπα «οπςϊΠασίε, Α]- 

τετα,σαιῖα παεητῖς Ἡμπιαπα «αεῖτας «ὰ ε[ὲ νι γεείτατεσα Εαρα]ς Εααῖαπα ἀϊσπο- 
ἔεετε ποῦ Ροβτ. Ξ 

ἀριδέσν. Τητε]ῆσα ποπ πιεπάαεῖα, πιεπεῖεπάϊ ὃς ἀεαρίεπά!ϊ Ειάϊο ρτοίατα, 

{εά Εάοπες Ἰπσεπίοίας,ἀοσεπάϊ δὲ ἀε]εξχαπάϊ στατῖα εκεορίτατας. Τη ὁ εξ αἩ-, 

Πριοςς ἁἀατῖμί ρτο σεπιῖο 5, - 
πυπωά µαχωὰ. Ώος. Ῥτο «ΟΠΗΠΙ. ποτίωῦ χαγ). Α7ΡΙΦΕΠΓΩ γοίμεγε γοςαξ 

Λοξ πάσα, νε] αιῖα εσεοΏαπε ὃς ἵα {αρ µππε επεΒητ ΥΊσεηέες εοτηπα οµος εεἶ]ε» 

Βταπε:νε] αιία Ραΐπα αὉ Ἡοππετο ἔπεα ΖΠερόετα ἀἴσμητΗξ: γεὶ αυία Πς εοπιρο- 

Πτα {ηπε γετεβίοπεπα ΟΠΙΠεΠΗ. Ρετιαάαητ, ὃς Ρεταο]επε» ὃς εοζΙπῃ απος «απυης, 

Ώοπαεῃ νρίαπε εεἶετίτετ ποτιβςςΠξ,- 

σεμιόν π. Ιωπιϊε σεµεότητα εασπαίΏυπα Ηοπιεσῖ. ΟπβΏισεµετα αὉ Ἡοπιετο 

οὑίεσματαπα «οδηοίςες » {ας ἆε Πας 1άέα τταᾶῖτ Ηετπ]οβεΏες » γῖάεας Ἱ. 

ἂε Ἰάεῖς τ.ς.5. 
αροία ὃ. ᾱ- ἆ. ὁ 3 ἕ Οµῤερυ σοφία κλέπτει τὸν γοὼ ἡμῶν» ὧσε τὰ ἠευδῷ εκαν 

ἁληδη εἶναι δια πίω ἁμπῶν σεµρότητα. Ἰλάπς σοφία ἀῑείτατ αγζηῇείο[α γεῦ ἐγαάμπάς 

4110. παράρρισα 1) ΟΙ. ΡτΟ παράλρυσα. 

τῶρλὸν «ἲ ἔχε.Ηος εξ, Ὁ δημώδης ὄχλοςραν Φολλοὶ, τὸ «λλδος αὐόητον καρδίαν ἕ- 

2... δευπηάαπα παης τοιίοπεπα {πρεπίοτίοις αςςοπιπιοᾷαίαπα , αεεοπιπιοἆας 

ετίαπα αἆ ἀἰρτε[ποπεπα ἃς Δίαςῖς Ιπεςτίσα. Ἑτρτοῦαϊ «ἄςας εΏε Ποπήπηπα πιεπ- 

εες,οο απδὰ εκετεῖεα» ΟΓαεοσαπι Πο Ῥεμς {μά]σαςῖτ ἆε ὐπαῖς Αεβΐ1ς, νιὰε 

ΡαταρΏτοβη:α πας 1οεῦπα Βππς οβ/{εησίοσεπι ἀεείατατ. 

εαῤ.Οδ/ετιαςδεΒο[αβΒες ποπηι[]ος ἑαὺ Ίεσετε Φωσέώερρτο το ἔαυσν.οεὰ ταε- 

ἴπς εΏε {ᾖ φιλὸε Ιεσατι σεντ ὰ Οµατπιάας Πο, Ώ1οηγῇο:8ς εακροπῖτ πέω ἔσο.νἩπ- 

ἀεήπεεερτετάτος ἐα) σεηαὔηαηη.Ἐε εεττὲ 1ος] {εηίας Ώος ρο(εμἱας.δίς Ῥϊπάσείςα 

γος επῖξ ἕος, ξὰ ο ξου. - 

ἕ κεν ἔσλων. Ἱαρρίε ἕνεχα. ὃς ἔπαξε Ίππε Ὄος. Ρίο ἔπνξε. ξίφος ἁῑσϊε λευρόγ» - 

λ 
Ἠος εξ » σκαπὶ. Ίναπι Ἐτγπιοί.ἔοτπααε ἃ λίαν» ὃς ἐνρὺ. ςεῃΏο]ίαίϊτες ταπαεῃ νυ]ς 

ΝΔ [ὁ 

π ανβεατε ππλάχον: ποΏ σιδἀ ἔέφος ρετ/{εεβῖες πλάγον , οὐζμώμη : {εἆ απδάἀ 

Ίσσασι ρίασασι Ἱπευ]οτίε, 
ὃν κράπεον. Ἡοπηετης Αίαεετα Τε]απιοπίσπα ΑελΗΠΠ {εευπάνπι Ε4εἴελνμάς 

Έπς «εεέετε Φεμο].Ώας πμας νετρα, 
Ανδρῶν ο αὖ μθ; ἄεισος ἔἶω Τελαμωγιος Αἴας, 
Οᾳς Άχιλες ών. : 

Ώππς 5ορ]Ώος]. ἵπ Αίαςε πλίω Αγλέως Ἐν αἲδρ αγίου Αεγέίων γοεᾶς: αὖα: νετρα 

Ροξτα ποβτὶ Ιοευτα εκχροπιπε.Ές Ἠοτατ.5ατ.2. 1.1. ἁἰάα ᾖεγου αὖ Αεθίῑῑε /εωριώι» 
γοςᾶειτ. ' 

ἑωφώ,σοτήτ.Ὁ οτ.ρτο ἔωδᾶ-Μεέλα.Ῥτο Μεελάου.οῖς Ρτο Αεκεύλασε» ἀθεῆπας 

Ἀρχεσόλας Ῥϊπάατυς, Εἶαμης αρρείΊασας Μεπείαις οῦ «οπιαΠ. πόρεωσαν εχροηπε ἓ- 

περα). ἃ πορέυω Ώςσιο Ο.3.Οἵ δε ττ.ῬσίἩ. 
ἐνθυπνόου.Ν επΏτις ἐυβύσνους ἁῑεῖτας εξ [1285 ος ὁ : 

παιήτῃ ὰ βµρΡὶ Ρτοίεσαπατυς αἆ ροττΙσα τεξχὰ ἀεάπεαῖε- Ἡεστεταστς ΖερΏγτααα 

ἀῑσίε,αυῖ ἔρῖεας αὓ Οοεἱάεμτε. Ἐτεπίτα Εαμοηίης 15 Ειπεςσὰ αὉ Οκειάεμταµοτε - 

Μος εξ, ἔριος, (2εμπάμες αυϊ 

; 



σἹό ΡΙΝΡΑΚΙ 
Ὀνκεία Ρεςπιατε Αεσειπι τεπάμπε {1 Τχοβάσπα Ότίεπτα[ίοτεπα: αμὰ ὃς απὸ 

Ρτοξεδά {πας Οταα εχρεώήοπε παμαΠ. 
7 

΄ .Φ ΄ ι 

αεράφεασύ. αὐ Πορ. Κῶλ. βε - µΕτεφεαᾶσίεο 

αά Ἠΐαπι, Ἵδεα) 30 Τΐο Φθὺς Ίλα πέλιγ. ἀλλὼ κοιγὸν }ὸ αἆ 1ῇ νγζε, 5εάερήε 

σερε ἀαποππίπατα θεά σαι Έρχεται υ κοπή ΡΗΗό γεής βεδωε 
νι βυας πηρεῖς οπιπες άν ἆῤβιο,πέσ' ὠθέκητον το ορ. 

ελάεπι παυᾷ γεϊνααταταπὶ- τν) ο. 635) επα1 Ἠ3 4510 

1ο ἀῑσαϊταεῖς ἁῑεεϊπήπε ἵα ὖ Χὲ ἀὐκέουτα.πκα Ὁ γύετα ῥιζεπη «ὔ' εε]εύγεπῃ, Ἠσ- 
. : μα ο 4 κο 6 . ΄ κ Ξ 

ἀϊρετησω εοπεῖε: βο ὃς ὤν Θεός ἆβεὂν αὐξειλολρ πονα- 307 γεγὸ εουΣ1ησέ/ ῄγε- 
Ἀ --ᾱ 

. . 

σωοσς ελάστω εαρίπο Ρο: κότω πής ῥε[]ασογίόηε ἀε[μη- 

τοἰ(επὲ εἶπι ἐρποῦσ]επα, τ΄ βοαδόων, τοὶ 1ὸ μέν ὥ 1ο, γή Ώεμδ πεα- 
«ετἠἩπιαίοπε ρταἁτᾶ ἵηπ-. νο τρα : : Ξ 

ὀµφαλογ ευρυκολοέ ἁῶη ασέξ Γαήπη. Εζ- 
τοἰηῖτ.Οπδά βαπίδας βτο- ΄ 2 ΄ - Γι 2 

ααῖς Ῥε[αίοείδης ποποσῖα: όλεν κθογὸς, ὦ Πυθία ὃ δαν ἐπ αἆ /άσηΗ2 ντ 
ῥήσμ ἑαστι [πηε 

62 ποπαϊπῖς Ἰππποσιαητας δεις 

ν τς Ὃ ο κέταΠΠειάμου πολυ ῥαδεπέῖς ῬεπίΣ {Ε77 2214 

αΏς 12εο βεζερτασΏ εττς Ἀσεοπ όλεμος Σπεὶ ράσε, 12005 πει οὔαρ1ξ 

ἀεδεπε.ὰ απο αβατας ροξ- 3 ᾳ 
ἐς {ετῖρβτ επεοπήαβίευπα 

4466 ον ΕΡΤΙΑΠΗ γ7ΡεΙΣ τά }ὶ Δαγαρὶ πόγησαν,ὁ αἳ ἅπο- 
«ἈεορΣο[εὔΗδ Ρο]έφησηε 

Ἀγπιπαπι,ατετας εἶατοταπα λέων» | 

Ὑιτοτάπι ππεπιοτίς . Ρ4- Φχέεον ἅ ἅμωτη, του- ΦΗΕΣΕΙΣ 213 444 ἔ Όα- 

5 ως νο 3 : : 
τξτεπι.Ίτα Μεορτοίεπαί Ισ το ο εἲς Έρυρα σλαλδε- ο αί {αῤσγεν Ρεγεμ{έ- 

ΗΕ. ΙΠέ γετὸ τεπαη1- εας τηε ροβ, ἔαπετα: απῖ 

γεπετπε αμ τε 1 Ἐ- Ῥοβαπαπι Ῥτίαπᾷ Ύτθεπι τν : : 
{οαἶας εχεῖάτο ορετοίο εἅ ἆ 2924 ΦΕ7ΥΟ φΗΙ4 η; αλεγγαμ1Σ : 

Οτςεῖς , Εατα]ϊ πεσεββτατς, ΡΑ7ΥΑΤΙ ΕΤΥΟΥΙόΗς 41. 
ἀεδεδατ Αεαεϊάαταπι αἷι- 
ααῖς Ἰπτετο[ς } (αδαετεῖς, αἰϊᾳπαπάο Ὀεῖρλος {ε εοπτηἠς » 

εως ἰαςεῖ. 19 αὕτετα αἆ 5εΥταπι πιασί5 Αερς] Ἰπ(αίαπι , νδὶ πατας ἕς 

δν τος 2 αὈειταυίς , ὃς οππι {Θεῖ]ς ὠτοήδας αἲτας, Ερασταπι 

ατᾳς εἴτ. ς 

Δε Ῥγενής ἵπ εασαρῖς {ερεῖ- 

εἁπίςατας ἔπετατ αἳ 

Έρίτι γτῦσιι ἆς- 

Ίλου πόλη. Ῥεήϊρητα[ς Πή .αὓ Το τερε απαρΗξατὶ δε ἀεποπαπαί : αιοά 

8: Ρουἷο ΡὸΠ αρρεῖ]ατ ΤΠειάµου πόλιν. 
ἀλλὰ κονοχεὮ εαῖς αἁ {επεεπεῖατα {Πρετίοτε Ἐροάο Ρτοροβτᾶπα» ὠθνοός τεπεσι- 

βτς.Ἑόπιαιε νατης νετθίς τερετῖτ. κὺμ ἀἶφκο πιεταρΏοσ{εὲ ἀῑεῖεας λάογς- 

-ἆ κους δαύατου ἔρχετοιΏος ε(ξ,σαύτες ἀπ
πορρασκομὼν. ντ ἵπεετρτςε.ΔΕΒΟ]- 

σον 

πεσ᾽ ἀθόητω.δίς Ίεσο εὔπι Α]άο Ππε εορα]α ὃ. απαπα Ροξςᾶ Εαοϊ]ὲ οπαἱτοῖτ: 

Α: Ώο εοπίταο πέσεν ὦ ἀδόκητον αὶ φοκέουτα.τ 5εΠο]. εχροπῖς Φόπεσε τῷ ἀθοώτῳ» 

καὶ μὴ δκέωπ. Ἱτααπε ΠοὮ νίόεειτ Ἱεσίπε πε, Ώοτεὲ δξ Αεοὶ. Ρτο ρᾷ. 

οπᾶ ασίάετα Ρτοδαδ 115 ε{ὲ εοπ]εξζξυτα . ὃς {επ{Ι οπιπᾶπο εῄεε πεςεβασία . 

Ρταροβτίο, πῖα το ον» ααοά Ώοτ]εὲ Ρτο «ες Ροπίτατ (τε Ῥνι
[μ.Οὰ.5.Οἱς νιά]- 

τηις ) α εοπβτιβήοπεπα {μβτεετεῖ.΄ 
- ος 

Ἱ ον» θχέωητα. 9εοὶ. γαπὸ Ίᾶς γοςαὈη]α Ιπεοσρτοίασας 2 γε] ἀκόχυτον 
11ΟΥΕΠΕ 

΄ 

χε το 



ΝΕΜΕΟΕ. ΟΡ. ντ. 
ἀπιδονεῦ : ὃτε οοχέοτα» [8878 ανα φερσ- 

δ΄ μὸ ἀνκουδτα γωῷ Τελευτήσει: νε] 3 ἆθδ- 

ες 1 εχἰβήµασίοπε» ντ αρυᾶ. Ευρ. 

{μήργοηι ἀῑεῖε,ηαἷα ἑ Φροσθκα ταλέῶς 
ἁκά ἀποδωρέν. ν οἱ Ηπαρ]εἰὰς «θόκητου» 
ἔοννὲ ἔνδοξον.Ἑε εοττὸ σὺ δυκῶν βρπ]βεαϊ 
1π Ἠεςμδβα. 

ὥς Β . σος .- 

Λό2ρε γὸ ὃ τ) ἀῶέουμρτων 192, 

Κὠκ Ὦ Φκοωύτων ἀωτὸςοὁ του) ὣτγει. 

Ἔας ροΏτεπια ἵπεετρτες 
«ος απί {η γῖτα ππεταήεο 
παπα νίτευς νίηαε Ρος Εππετᾶ 

πμὼ Ἀ.οῖς «οπβτηειτμὰὼ 
-η-ἀἩ ὃ Φενῶν πολεμισῶν καὶ θδέα κ Ἡ' Δαήστον 
λόρον ἀυξήσει.ἵτασε εἶατί ὃς οῬ{ευσί 1π Ἡος εοπαεπίπας, 

ἵς ἹΏπποτεα Ιταίοπι εοπ{εΦΙΜΏτΗτ ρετ Ώγπηπος. ἀϊβετιατ,ααδά εἰατί ποπαῖΏ 
1 Νίαΐα Ρροξτας Π1ο. αβΐαευ αἆ «απεπάυπα Ἱππρε]]εης, Θεὸς. εις αΠσαιῖς νε 

ατίο πιεἡὰς εοπµεπΙς ας 

Ν ΄ ὃ 4 

ταν 

πεί αυτοίς, απί ἵππιετε νυ]ὲ 

Ρ/ουεῖ δὲ εἰατινρατίεες ἂπποτεε οοσήρ]. ΟΩμὸά { εἶατο- 

πος Ῥεπεβεῖο ροξτασυπα πετ. 
2 ” ο ερχεςν ΄ ὧν ” 

γετα; πετακότωΣ βοασων» ὢν «4969Υ λολον Θεος αὐξεν. 
΄ ο ς ΔΝ Χ ο 

γίνεται, ῶγ ὁ Θεὸς να ποιησὸ ἃ ἔγκωμιαςτκν. 

ααδάἀ αααιξ πιοτίαΏσας: 

«ἆβθὸς λόρρεπεπαρς ἐγκώμα, Ἐξ βοαδόος» Ῥος εἴ» δεινὸς, ὄξιὲ πολεµισὴ;. (οπαροςΣ 
μ. κα πῶς Ν 

γοχ ἀ βοὴ ῥησήᾳ :Υε βοίῶ ἀγιδοεαά 
ἄρρρθας ΥΕ 3οος πολεμικής. 

τοὶ }ὸ µέγυ.Εκεταρ]ο 
"πυπανηΙα Ρταξοπεπι Ροξεαπιπαηοί 

Ρασπάσε βκεπΜΕ: δὲ δτος, Άος εβ, αὐδρεος, 

Νεορτο]επαί Ρτοῦαε ναπαπα εΏε εἰατίεμάίπεπα χοπιῖ- 

(οατσντ ΡροΏετῖς Ἱπποτείεᾶτ.Οοππεαῖοπεπα. 

Ῥετε ὰ ρεταρᾶταβ.Οπἱά εεττς υπαὈἴσιιπα γοσςςνίαπα απτὸ νίάπωας.Τεσε Πειάμευ 
΄ ΄ 

σπτλΙν ΏΟὮ Τειαθεο. πεθσι 

Ῥο πέρω. 

. Νεσ[. αασπι. ὃς (ταπάροβεῖς Ητετίδ,ρσο ἔπαρεάνει- 

τὰᾷ Ώοτ.ρτο τῇ. ἃί Ἆος Ρτο ἆ. Ώρα οἳ ον. Ηος ες) 2επε] 19 ο Έλλη 

Φες ἐπαλαμπώρμσα». 
ο δα) ἀποσλέω. Αἳ Τΐ8ο πἰπαίσαπι γεσίας 5σσευπα Ταήμἱαπα,απαπα νε πατα]ε 

{οἶστα τερετεβαε επι {οςῇρ»δε Υπάξ εειπρεβατε αθαξευς τα Ερίταπα νεβῖε; ὃς 

84 ντΌεπα τας τεσίοπ]5 Ερίγταπι αρρυε. 5 

Ἐκύρου.Φεγτη» ἱπίαῖα Ογεἰαάμπι ΥΏα»α παπι Ασελήῆες Ῥε]]ο. Ἔσοϊαπο εερίες: 

-ᾱς εκ Ιδί «αρα Ῥειάἁαταῖα Έγεθιαε 

το Τμαἆ. : 

Έρυρα. σε Ἐρεντα εβ Έρίτί » ὃς αἳε 
επήπατα εβ ὰ (Ιεβγτο αιοά 

εε]ερτες {απε, ΓΠεΙαΠςα,αυα δε ΟτρποηἨ, Αεϊαϊσα 

ἈβεΠη. ὃς Ώας Ἐρίτοιίςα. 

σαράθρασε ο 

Ἔπίπς Ἐριϊ Ἱπρεπαπι 
Φεητῖς,απἱάτασας τεσίατῃ ἵπ 
εἴας ρατῖε απ αὉ εἶας ἓς 
Αοάτοππαεδες Πιο ΑΛοἱοί 
{ο Μπο]οβια ἁῑέα εἴε , αἆ 
Ότεας Έεππρως Βαδαας : {εά 

ἔσωδ. κὠλ. ζ. 

Μολουσία σι ὦν βαείλευο ὁλί- 
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(χθόνου. ἀπεὲρ Ἀύος αἲεὶ φέρω 

πώτό οἳ γέθαι. ᾠχετο Ὁ Φε 

Θεόν. ἔυκτ᾽ αγ άγων Ἔρο- 

αῑς Βία Νεορτοἰεπαᾶ Παδιής, νιόε Ἐπβατῇ. 

οτε 9ε]ο]. ΟΙεμγτις εεῖαπι ἀέπο- 

ατα Μεσπιεή ΗΠο. Οπατιοτ Βίας ποπήπῖ5 ντρες 
αμα Οουπεδρτεῖα εἴτεα 

μετά ρασὲε» 

πμ Μσίοβια 2Ηΐε7ε 

ρσηααέ ὄγεπε ΣΕΠΥΡΗΡ: 

{εά ερ βνρς {επερες 

Ὅίερις Ἆος ΣΗΐΙΣ. Ῥτοίε- 

ὅμε ᾷΗΣΕΙΗ εβ αά Ώειε 
Ῥ Ρ ἁά 



εν «οΡΕμΝ Ρατ 
Ίοπσα ποβοευαν {εε1ε5 εἰ (ωδεν ἀκροδηίων, ος σας : 

[ : ο τν 2 - αᾖεχεῆης 17511: 
{ποςε[πε,τεσίαπα ἀεεμς ος ος κρεῶν νιν ἕσρ ος. ἳ τι Ἡ 

εἴπεας. Ἑεσπίπι ρασ]απα {δΙ ον : ον ανν ΡΗΗΖ19 ηδη». 

ορ όσατως πα ροαππεαν ο ραπ αρηρικλας δὲ ΡΥοΡΣΕΥ εατπες 1ρ-- 

Ῥγιβίωα ρτοξεδτας είς, η α. : αμ, σης οὐ 

Έσας ἆε πιαπαὈής Στοῖα ιν τα νο σἰα όλο. 

αἰίατῖς ρηπήτίας ἆεπουεσαῖ, 
κα ΑΛΑ 

- ο . . - 5 Ἅ 

οδίατατας.Έτ «πα Πής οττα εΏεῖι «οπῖεπξΙιο ΡζΟ ζατηῖΌτς γιάίπιαταπαι , απας {αετὶβςπ]ϊ {πο 

σποτε εετεατίπι ταρίεραητ πατε 11ος ἀπάεςεητες ασεΏτες ατοετε νε]]ετ,αΙάατη {ρίµῆ ρυστα: 

Ἀσστεβας εἴ., ὃς τεβίτετε γο]κηζειη ρ]αάίο Ῥετεπεῖε. ο 

Μολουσία αἲ ὦ. Ῥτεροβτίο {εαπίευς νοεαδαῖαπα αιος τεσίταίῇ Ίερας ἔμβασί- 

λευεν, εοπιροβτο νετρο.Μοἱοῄια «α εἰ Ερίή ρατς νδί Τουῖς Ὠοάοπεϊ εοπιρ]απα 
ῴ - 2 : 9 τ Ξ η . 

οἶἶπι Βήτ.δίς ἀῑδεα ὰ Μοἱο[ο Νοορτο]επιή δε Απάοπιαςἒα Ππο. Ο παπα ατα 
: ' : 

αμῖσαι νίπεητς Ἱεορτο]επιοαοίαςῃ Ώος ποῦ Παδερατ,]ὰ {1ο εεπηροτε γβτα- 

τω σίπτρατ Ῥήπάατας, 
ὀλίρον χεόνον.Ῥετ εκίδυυπι τεπχρυς ἵη Ἐρίτο τεσπαιῆτ: {εά {αἱ σεπεσίς {αεσεί-- 

ἔοτες Παδιῖε Ρε; 7οο αΠΠΟ5 νίαµε αά τεπιροτα ροξτα : εκἰπὰς οείαπῃ ρες- 

απαπιά(α.. 
ὤγετο Ὦ. Αά Ώειπιιἀεμεες Αρομπειηριῖς ΜΜεορτο]επαης (ηΐς Ρρτοίς- . 

ἀῑῑοπίς ἵπεεττα εβ εαυ/α.Ο μή ἆαπι ἀἰεπωτ η δεζρ]. εὔπα εὔβι εκ Πείπαίοπε 

Ρτοίεπι πος {μαρετετ., «2 ἆετε οταςπἶυπι «οπ/μ]μήῇε. «Αἱή Ρετῆς ὰ Ώεο νε 

Α εἰ [ῆς πτοττεπι ν]ειίεετετατ.ΑΙΠ εαπι Ῥε]οροππεί ἁτερτίοπεια πιςάἹταπεεπω». 

Ρηίπχισα Ἱπαρεεμπι ΕεεΗῖε ἵη οΡες Γεἱρβίαί εεπιρῇ. Ψετὺπα Ῥάπάατης αἲξ ευπα 

οβεττε νο]α]βε ρειπαϊτίας πιαπηδίαταατ εκ Ττοῖα αἩστατυτα. 

ἔνωτ᾽ α)άγων.Βεξτὸ θε]ωπηϊ ἆας Ώωπς {οσα πωἰΒῇ τεβήτιή Πο ν1ἀετΗτ,τεΡοπεΗ:. 

ἆό Ρτο. κτέαταννοζεπι ἔνκτα. οᾶς επίρα ἱΠτεσσΏα εΏ πιειταπ» δὲ Ρ]αΠα εοπΏση- 

ἐο,πος Ρα ξξοιακερδονίων Έντι. ανάγων Ἱροίαρυ, ῖς Έντα, αἀτεδπασα Ρατησαὲ 

οθβευπα αἁ{οηεῖε σεπήτίι( ἀκροδονίων,.-ἀ.εν ΡτΗΗΣΗς εα» θα. πρ τοις 

ακεόθναινεὶ ἀκροθήια ΠρηϊΠεςπτ,Ώαῦες Οἱ... 

ἵνα κρεῶν- Οπἱόαπα απτς ἵναιίεσυας 3 :{εά ρ]απὲ οεἱομιπα Ἱαά εΕ, Ιἀεόσις. 

τοῖ]οιδε {ς 185 εοπβτιιου ἵνά ην αὐτιυρόντα µαάας » α)ὴρ Κιαλαέρᾳ Έλασεν εδ, κρεῶν. 

Ἠαε οοπείπεπς ςαμίαπι ευσ εβ{ας ἔμεσῖε Νεορεο]εταυς: αππαπι εἰαηὴς Ρετε ες. 

ΡαταρΏταΗ. µόλκο αὐπτογλόεν εξ » ασστεδίευεὶ γεββετε» ὃς ορβασηησὶ οὐὗ- 

41πε γεήΜε. 

: σππράφρασις. « οροφὴ 2. χωλ.ιβ: μεπάφεσσε». 

«Ώποἆ αρετήσοὲ απ]ετῆτ βάβωφ ὃ πέειοσα Δελφοὶ ἔεγα-- 1μάΙς ασ: {117 αμσε 

παν ο ο νε ο. γέται. φεφοίπεἍΣο; Ώείρδέ ῥο- 

εατά γεπίεΏτες πεξο εχσ- δν νειά Ἕαρρις, ος 3 

ρίαπε Ὑετᾶπι αποὰ ετατ ανα Ελνν κ κας 4 ας ἐχεβρεογε» : [εά 
ἀγεἱώ δὲ τιν όν ἆλσειπιλω- «μι ]ασαΐε εμέ, ἐκο-- 

τω ξατῖς, ντ απεπιαάπιοά σε. 
ν 

«βἁ ]ομσίς Ηετεςί ατα ρτία-  π3ΡΤῷ «145. Ορύεεύαε αμζεπα 

ν-». -- 



πεμµεο ο,  νΙΙ. 
πππΏ απτὲ οεεϊἆετατ,ς ὃς 
ἀΡίς αἆ ατααι Αρο]μηῖς ος - 
εἰάετετατ, εχο]αῖε. Ῥοττὸ 
οροιτεβατντ αμα τίς εκ τε- 
θἴρης Αεασι {Πτρε ουππάϊς 
Ίπιτα τετιβίβιπιαπα Ὀεἱ- 
Ῥδοτυπι ἀείασσατι Ίποα- 
1ηθεας Τω Αροΐηηϊς θράς 
σιατῖς Ρτᾷεἱατὸ οἰπδα Ία 
Ῥοβεταπι εῇΠετ ὃς πα Ρίτατετ, 
οἱ Τη ἔεβο {οἱεππία; αιυ]- 

-σατατα γΙθσηασαπα ερωἰο, 
αἆ αποά (οἷος Βετοξς Όεις 
δε «οπύοςαΡαξ,{ᾶετοσαπι 
απήρεξτοτείει νι οπιπῖα τε- 
ἀῑὲ Βετεπτ. Όσεπι Υε{αΐσε- 
δῖς Ἡοπεί[ία εἴας εβπία ρτο 

ταποτηςίς ἱααά στα , τσῖα γετρα Ροίεταης {οβπεῖσετς, αἱ 

3 . ΄ Ν κ 
Αἰσκιδα» κρεογτῶγ το λοιπο ἐν- 

οὖναι 
ο ” : 

Θεξ παρ ευτειχέα «δμον. 
εξ ο ο. 
ἠρωίως Ὦ πεκπας 

: ο; : 
Φεκήσκοπον οἰκε Έωπα «Φολυδο- - 

πο. 
κό 9 ν 
ἔυάνυμον ες ὦκαρ 

- / πθέα ἔπεοα «ιαρκέσει. 
ον πο ρκ . 
ἑ ὀνοδς ὁ µαρτυς {βγασ) οπα- 

απ]. 
Αἴγνα, τῶν Διός τ' ὁκ- 
249ΩΥ » Δρασύ µοι τό θὐ- 
πε]. . 

.οσο 
4ΠΦΗΕΠΙ εν ΑεΟήνγε- 
εἰῤην ἴπ Ῥοβεγηπε εζε 
ει αρα γ ὄεπε 
οπέξαμε ἀοίβ: αχάπε 
Λεγοιεξ Ροηρε ση {ᾳ- 
ο ρεῖς αὐαπάσηε {η/ρε- 
ὥονεμ εκίβεμ{εα Ιδί 
βαόήσαχε. Ἡοβέβα αἆ 
εσα/αμε ἔχιᾳ νεγύα {8/- 
ᾖαθησ. Νοῦ Πλεπά αλ 
Σεβ [1 ῥγ6εβ.Ο 4ε- 
6ἰπα » Σ3ΟΤΗΠΕ ΙοΗ/ζμε 
Γον σα πεῖᾳ 1111 
γη: ῥοε ὤλσεγε, 

πσπι ἄέςατα εὔπω γεταςεσα τεῖτετω 1η{ρ:- 

εἶεπάϊς (αοτβεαπΏ αι ἐᾳδεις ῥταξεξεατα επ. ψ εταπιεπίπηετο ντ αἆ Αεσίπειατητη ἱαάες Ξ Ξ : ας 
εεάςαπι (αμ ἀαέχετ δὲ εοπβάεητεσ ἄιχετο ὃ Αεσίπα Αεαρίἀας ὃς Αεσίποτας αῖ ἃτε ὅτ Τους οτ- 

εμπι ἁπεσης, 

βανώβεν. Άεο].εβ: ρζο ἐβαρωώδησω,Δελοοὶ γοςβΌαπες {αεζοσιπα ρτα{εδ αραἀ 
Ώεἱρβο»:αιά απδά ρετεσήπος ποίρίεο εκαΐρετεπε ξεναγέται ἀἰεμπευς. 

άλλα) τὸ µόεσιων. Τά -ἀῑεῖε αιία Ξατα]ς ετατ «νε Ώεἱρῃίς οεεἰάσσετας, νπάςε 

Ειήρ. ἵα Οτεβς » Θανῶν 19 ἀπῷ μῖρα Δελφικῷ ἔίφε. Οἱ νετὸ αἲ Αρο[ηπίς 
αταπι οεεῖ(ας εβ, ντ Ῥτίαταυς αὉ {Ρίο αἲ Τουής Ηετοςί ατα» 1πάς ἁῑότα τίσς 

Ἀγεοπηολέμειος » νὈΙ αιῖς 1άθπα ρατίτατ » αὐοά 11 αἷιος {εςῖε, γἷάε λ{Αἱ: γεζα/Ιάσίο 

1 αάας. Εταίπη. 
ἐχείώ δέ πε. οη εβί αἴπολογα ρεᾷσεάςηες {εητεπτία: Ιάεόφμεεκροπο ἆη- 

ο/η» ΠΟὮ ΠΑΙΗ. Ἐίξ απτεπι ΥΠᾶ εκ ςαυβς εως Ὠε]ρᾶῖς εα {ης Βιεσίε Νεορτο]ς- 

πως. Ίτες ὰ 9εΠο].ἁῑειτὲ Ρτοροπαηεως.Ρείπαα α ία τά ἵπ ἔαεῖς ε{ας, νι {αρε- 

τὶοτί απποζξατίοπε ἀῑδταπα, δεεμηάα αὐῖα εοπµεπίεῦας » ντ ασ αῖς εχ Αεασιάϊς 

οὔπι Αροϊμε Παβίτατεε. Τετεῖία ομῖα οροτεεβας ντ ες ης αἶἶαυις {ΟΣΗ ΤΩ» 

ας τεξεὲ Εετεπεμα{ρεξχος ε[ετ. 
Ἐν ἄλσε. Α{εἱερίαάε»,τείῖε δε[ο].ἀῑεῖε οπΊπες Ροξτας εοπηεπίτε άε παοσεε 

Ἱεορτοἰεπα1 εάπαα πε ὁ Μαεατεο ἱπεετξεέξαπα {Ηµᾷε, Ας Ρηπαἶαα αιμάεπα {αδ 

«Ἠπίπε Εααί (εραἱεμπι:ἀείπάς ὰ Μεπείσο πε ρτοξεᾶο Ίπευς ἀεασσισα ἀρίαπα 
τταπαταπα. {άς εεῖοπι Ῥαυ/απίαπη ἵπ Ῥλος. δὲῦ ὅδωον Ἰπεε]μσε ὅ γαό)- 

ῥραΐα,».Ἑται Πετοιπι ξείξαπα ερα]απη ὃς {ο]επηῖτας Ώ εἱἰρβῖ»,ᾳπασε Ἠετοῖσας 

Ῥοπιρας Ροξτα γοτατ.Εεεπίπα Ες {ητετείε {οἷις πετοῖσς Ποερα» αιά 0 τρίο 

Ώεο «οβµοςατῖ νΙἀεραπτεας.Η8 Ροπιρᾷ,{εΙ παρλγύρεις νοςαΏεΗς πολύβυτου ο ή. 

ᾗς που]εα νιδήπια πα ἑχαὈαΠΕΗΓ.πελύβυτον ἔραγον νιὰε Ῥντβ.ς. στ ο 
ΘειάσκοποΥ. 5εμο].εχροπῖς δίχαμον φορ. Ναπι Φέμος ει Φκνδι σκοπο εξ και 

εν. Ψιάεευςαπτεπα Ἆος Ποποτε Ροίὲ πιοσίεπα θβεξτας μερος. απδά 

εὖπα νίµετεενποη ροταΗ[ες ἔοττε 1]άαπα {αουβοιΊοσυσα ἀρθμοσυωωλοαα «εσίατισα 

ῶζηςς σαρίιεβαης. : Ώ Ώάά ἤ 



σᾶσ ΟΕ ΡΙΝΡΑ ΕΙ 
ἐνώνυμον ἓς οὔχον.Ῥεα[οἶπά]ε ἀεξεηβσπεπι εαάῑς Ἰδεορτοἰεπεί:ααπα εὐθαεραί- 

ης Πε εἶπι ρτοἩίθετετ Ηίαπι {π {αετοτιπα ἀῑτερτίοηπε ἀθήμοσωίω, Ώσπεβία «επ-- 
{επάα ε[ἒ,ας ρτοϊπάε πο ορΏς εξ νε παπ]εῖς γετρί5 εχεμίεευτ.[ητεσίτα αἆ πῖας 
Ίαιάεπι {αάπεετε Ἰπηιϊε»  Ώος τ2βεμπηπιοάο ἁκαειγίάε[ίσεε, «ου [αοτῖς Ἠ]{ες 
Δετοῖεῖς Πάε[ιτες ῥεαεῖς. ο 

τεία ἔππα.Η ας {πης πόη {οἰὑπχ ετες 1]]α επιήπεταες ςαυέα:{εὰ εείαπα {εαιεπεῖς - 
-σο]ϊ αβΏτπιαείο,ξ ψεῦδε.δες.Ναπι ραμεῖς γετοίς {ετΏ τοῖατα εκρἰίσαητ. Έτ τας - 
ἔπεα ρτοιετοία[εες ἀῑείπαας,ρτο [πρήῶσεγ ο ραμ6. 

ὁ χωῤτυς, ΙοΏβι]]{ ΡεΟ ρωαῤπυς Ἱεσυπε µωε. 9εὰ Ἠμής Πεξείοπϊ ρτα{ετεπάς - 
᾿πιάσευς 1]]α. ὁ φεῦδε,ρτο ἀνευφὴς: ντ α[ιδί ἀῑκί5, ἄνω δὲ αοὺς ἄχμοι. Έτ Ροξε. εξ: 
πφκφοδε,ΡτΟ΄ «ΟΠΡΩΠΗ :ψευδής. 

ο ΑΏωα.Αροβξορµεαἆ Αεδίπαπι Ὑγπιρβαπα η ομα ἀἰστεβιοπεπα ἆε Ροξεῖ-- 
οες ἀἱρηίεαις ΠπιεΠς,τεσεεά κατ αἆ ΑἘριπεπίες:ᾳπος ία α]ίὰς Εισὲ Ισιάσηῖς, 
Ἔμης τῖδης νετοῖς εοπαπιεπάαίηε τα άἴαπα ρατίας, Ῥοττὸ Αεαεϊάα, Ππε Ας- 
οφίπετα, ἁιευπεις΄ Ἰθιῖς-δς Αεθίπα ἔκρρω : αποπίαπι αἆ-λος ῥράτεητες Ρεπας- 

«αείετεβαητ. 
Βρασύ µοι το επέρ. Ἠος εξ, 

ὀκρόνων » κωδίάν ὁ δν λόγων οἴκοσεν. λυορδίω λαμωραῖς αλετώς. Ιπβπετε νη]ε{ε εοΏῇ- 
ἁσπτετ 1]]ος οῦ Ρτορσῖᾶ, ποπ αἰεἰείεῖαπι νιπτωτεπα Ιαμάατε: απαπα νπ]σᾶπη ]αμάξ... 

"νε {απαπαπα» Ὀτειήεατίς «αιήα ρτοροπ!ε.]ἀείτοο ποπ ἱπεεμεδία Ριπάασίππεπεε 

56Π|.Βρασυιεκροπῖε ἀθώύατον καὶ τολωρῶ’, ὡς ὁ εωησορδός Αρασέως τω τῶν Αἴακιόαν 

θετέω «λεξιέναι, σολλος ο αλήνυτο. - 
οὕωου {ηδαμά1 λωομδῥίω «γεὶ αίά εἰμίάσαν ασοϊῃςααοπῖς.- 

Ξ ΄ ο... ο. ια -- -Ἡ ” 

“Ῥρασέως ει Δαβῥών αλ. εἴποιμι τοδε , τέων Λιός το - 

Δαράφρασις αὐπιορ. Κώλς 8: μετάφρασο. 

οσο. ας ο τς (φαεγναῖς αἱρεταὶς ὁ δν κυεία λό- 1μβηδη νΙΣίδης 
εαΠθας ἀπε]αταΙἴε ., ελανς ρα : ΄ : : .. 9 Ἱ : . 77 Ρ0Ρ21421/ΕΓ1Ο- 
γῖα Ρτορτῖα Εβτοῖ]τᾳ ποποῖ- ο. σος . τος «αρα, κε Ῥ τν 5/ . 5 νε 3, 

Φιὶς εεἰεμεϊέατεπα ορεϊωπϊΠο. ὉΧονή. ἄλλα Ίαάγ ανάπαν- ἳ 
{9.,δεά Τε Η1ες {πι ο 5εά ᾱ- Ιαυάαράϊἰς Π]ΐ]ς Ίατω.. σα 

απτὸ πιπίτεαι Ἰααάαείς , πο: ον σπαρτὶ γλυκεια ἔργῳ: κόρον ἅ «πε ορεγέ-: [αΣ1074- 
κ. εεάϊο[ὰς , {9 τε ἔλεο Σάριφμε ῥάδες πείς - 

ος ο πε κο ο κα ο κ οι 
Ἔτεπίπι ἵπ οτηπῖ τε στατα «θα, 2 2εἱ. Ἀάασκγα 2 «4ζέΑ - 
«β εεβατῖο δε τεαπίε. Ἐε δίά οἳ Έκρσος ελαφξεν-- ΦΤΟΡΕΛ Ἔοπε γη 
τεταπι ἱαςππάιβαατητα, ντ ῥὖν βιοπα» λαλώτες - ση ὠ9ῇεγΕΝΣΕΙΕ ῥᾳδε-- 
ἼῬοτε πεπετίς δεπιε]ηςἄε ἔε- ὁ ᾧ τὰ, τὰ οἳ ἄλλο, συ εν οι ΊηΗς ΥΙΣΠΗΟΓΥΣΣ1 αὐή 
Ἰασάατη Ώήεῖας ραήτας. Ἐν ἀθύγωτον ῥεοναἰῷ ἐα. ΓροβΙΗε : 

Ἄἴεαης "πηρυ]οσαμι τωπ]εε. ἐνοιμογίαν ἅπαι-- ΑΗ εἰ πέμπτο εἴε- 
Ρ]ᾶσετα πάσἹετω-ας πατητα- 

΄Ίετα Ρτορεπβοπεπι τεξεῖσε 
γεΑτετ:σᾶ Άτ ντ επι αἴτας - 
αἳ)βοστί ἀτοβποχίως ἵνα Ἅπιὼν - 

-σαρ αφελόρδρον. ἐόί Έλω- εαὲεοησίῃσας Γεή1είσα-- 
εἰπεῖν τῖι εὗτο εο]εα τέλος ἓω- επι ος αάῑρΗ[2 

Ἆες Ρο/ ἄιδετε εμέ-. 



ο ΝΕΜΕΟΚΕ. ΟΡ. ΥΠ. σδι 
απ[ῄσπο βαραῖ ἄπδεια- 317 Ῥαγέαβαμε ρει-. 
Ἠπας : γατίάπιη ας ξοτεαπατα /εᾶἱσπειι [ᾳὔλ]οηη ρ- 

ο -- ὀπεγίή. Α: Σἱδ: Τβρβγίο ποπ ροῖεῖ ντ γαας ατα αῖς : ος τ ος 
Ρετβεξ Εα]ιείτατε οπιῖ- εΟΏΜΕΠΙΕΗΣΕΊΣ ορβογ{µήάσασεηι [ανα 
Ῥας {ῶτεδας ΡοΏίατας,αυβητηπομές πιασπο βπάϊο εαπι ααἱρηςί εσατεπάατ: πα] Πή{αττε πα: 
{πρρετῖε εχεταρίηπι, ει! βαδ1ετι ἀἶῑαπα αἆ εκίτεπιηπι Ῥατεα ρταβΠτεῆτ. ο ποά απεςτι αἀ τε 

«Βτείπος Τ Πςατίο,τεπιροτς ορΡοτταπο ξαΠείτατετη Εδί Ῥατςα,ῇ ποπ θΠΊπεσι, (ἶτεσα τετΏρε- 
Ἑταασα- 

ὠρεξε. Θεαείων, τν 
ον ἔρικοτο καιρ) ὄλβε 

ἄλλα ὃ. Ῥτίπια σαξῖο εως Π51 εεπιρετετ ὰ ρτο[κίοί Αεβείάστηπα επςοπαῖο:- 
υιἀεΙεεε,ααῖα «εΠαξίο ἵπ οπιηὶ οΡρετε εβ Ιευμπάα. - . 

κόβον οἳ έχει. Φεειπάα τατῖο : αιδα τεζση ἠπσμηἁπααταπα οσίευς {βεῖετας.Ἑς- 
επῖπα παπα ατα ηΙΕ11 εξ Ππουπόις ο πὰπιΊπβρηες γ]τος Ιαμάατε » εοτάπιας 
{αυὰες. αιιάϊτς: {ετῆαπ ας τάπαεα εβ πιοάυ».Ρεείτα απῖεπι εἰὶ {οήεεπεῖία εκ Ἡο-- 
ήετο» αυ αἲξ 

ΤΙαῤτων ᾖᾷ κόρος δε » ὶ ὕπνα »}ὶ Φιλότήτος- 
Ἀδολπῆς τε γλυκερηςολ)αμύμῶγος ὀςχιὸμοῖο. 

Φ]πηεπι {επεςῃεῖαπα {η Ῥ]ητοιμαδει Απορμαπες. 

θυᾷ σ). Τεττῖα τατῖο:α ία πλπ]ειρίῖσεπα υπιήεμήμ/σᾶς πάσ]ετα τεσξπέετε {ο- 
Σεε ορετοβ5. Τητετίπα 6ΏΘΠΊεΏ Παθεπιις Ιπῄσπεπα, αὐα νατῖετας Ιπάοίἷ1ς Ἡιι- 
ΣΩ3Η4: Ιπάίεαταγ:ᾳ πας 1α11 αητὲ οσειτεῖε.µύα σἳ ἐχ. ἅπωπας ἄμριε θρέφει µελέτα. 

τυχη αί. Αάῑιπρίε Ώος νατίεταςί ΕμάἸοτηπα:α ας εἶσα Πτ 1 Ποπηπίδας,Πειῖ 
Πομ ροῖεβ νε νι {ῃ οπωπίρης εκεε]]ατ:γπάε Ἠοπιετ.4- ΠΠ. ΑΛΔ᾽ ὅπως ἅμα παύτε 

-Φωμήσεαι ἀυτὸς ἑλέδς.Ιπάς ἀετότααςε «αυσὸ ἵπ Εοτειπαπαραᾶ: πεπαἰπὶ ῥεοίρετα 1π΄ 
οπιπίρης εοπεϊσ!ε. Γλατς ξοτταβε ορετα»ντ εαςϊτὲ εχειίες Αερίπετας ὃς Λεαεϊάας 
απἴδης οαιά Ππι ή α[ἰσιαπάο αεεῖάετίε. « 

Θεαρίω).Αροβιτορᾶε οἆ ΤΠεατίοπεπι 5ορεπίς ραττειΏήη σπα εἰμήάεπι Εοεῖ]- 
οἴταζετη ρα ἀίσατ,α μα ἁῑαϊπίεας εξ Ρο», {οττὸ αμα ἴπ {επῖο Παδαήεδοβεπεπα - 
ἑάμπα,στιεπι Ροβεα γάΙτ εοτοπατΏπα ππαθπο σταπα1οτῖς {πας αταςῖς {ο]ατίο. 

παράφεασε. ἔπῳδ'. κὀλ. ζ. αετάφρασις, 

µπρετείς, εὐῖ ΊατΏ {ευά π-  εθωσ, τόλκα; τε χβλῶν ἄράμε αῤς τόν εε ὁσηε- 
της ε[ξ δοφεπες , Πφπεῖα - νοὖς βρηας Αμάσεια {- - 
Ώεηῖς ΊΝεπιεοσησι υτέτοτ , ο ο 3 ας ζεηΣ; 
σεπηπεῖατας : οαπίήπε εν ο ἀποβλάσίει Φ0ε- {14ρ16ΆΣΕ ΡΥΜάΕΡΖΙ4 

νῶρ. που. οὐ]αήις Τήεήσῆς ξοτεῖς ες ὅτρτπάεης πιασηο 
| 

Ἠσβες Γη). ΣεπεύγΊκο- ου]άετα απίπιο αἆ τες ρτᾶ- 
εἶατας {α{ειρ]επήας. ὃς Ῥτυ - 

«ἀεπτῖ πιεπτέσὰ εβεΏτῃ εχε- - 
επτίοπεπι ῥρτοπιοπεπόααι, 
Θὲ εκίσατη ρτοπιάσπάστη. 
τας απΏτετα τωςα Ίδης {α- 
Σφιείοσε εατεε. Ἑτεπίπι: 

ο ο 3 . 3 

ξενός εἰκω σιοτεγὸΥ ὧπε- 

χῶν 
«ἱό2οΥ. ὑσίατος ὥτε 
ον ῷ 3 ”µ5 3 
ῥοᾶς  Φίλον ἓς «δε αᾱ-- 

΄ ο εβρ ν . 37 

ἆλεος ΣπήτυμοΥ εγέσο 

«δετιή. 

βιι {ΠπΗΠοΜΡηΣ γΣ4- 
ἄσμα είπε 

ρυτα 21/0 ΣΗΙΕΜΗ 

γα α[ετενς ἄεεμρ- 

νεγΗπζαμάαέφ, Όρηυ- 

9Ρ ἀά 



ΡΙΝ Ακ Τ 
πττίφοσο ρα. να ο - 

οφα]ία εβε απ Ἠτηρειαπάί Ὃ νο ἒς ἀγασοῖᾳ µιῶος ἅ- 1µοΐα ομ]ή; ε ῥοπᾶ 

τηε, απὸδά αἵατπα ταΏοπε τα έ7ζε. ῥᾳς. 

αἄάαθχας εππα Ππηππεσίταπι Ιαπάεσι.Ἠος ααἴεπι [ηπη Ἰωσεπίο, νε νεἱ απηίςυτη ἱααάσεατας 

εοπιίο πιοο η]ή] εοτωτηςπτῇ ρεσπι{εεαπι,(ςἆ σαυπήπας ταπτὺτη τεξτὸ Ειέτοτῦ Ἱαυάες ες. 
απατη ααπα ρατς ὑπιρ]άος τἶαοςαἆ ἀεεις 1ρᾷ εοποϊΠαπάαπι ἀεάτζαπι. Ψ]τὶς Βπῖετησ 
χοῇς Ίαας ἀεδεταςαπαπαπα γ]σατί αοςοπαπιοόατα πιετςςς. ὦ 

ςδ2 
ω σ νο 

ἔασι ρετεσσίΏνς : Ἰάεόαπα 

εΠ- 
ταη- 
επε- 

πολμόύ πε.Ὀοίξ εαςῖεαπι ΓΠεατϊῖοπϊς «οπηπιεπάαε]οῃοπὴ ἃ τεπιρεία ία σς- 
Πείτατε,αρεστὲ επι Ιαμάατ ὰ {οτεϊαιάίπε,δε ρταἀεπεία. Όμα ἆπα γίτεατες εοπ- 
ἄνπδχα γίταπι Ρετβσίαπτ.Β εδὲὸ ατεπι «πι Α]άο,ρτο ἀποβλέπει Ἱεσῖτιν ὀποβλά- 
σε, υπὰς δε οεΏποῖαἷτις Ῥτο αραρᾶνῳ τεἑχὲ τε[ΗειΠῖτ αράμλνον. Ὑτ βε ἵνας ςοπβτι- 
ὁλίο: σιώεσς τε Φρενῶν ὃι ἀποβλάστει ἀράμλρον τολμκαν χαλών. 

ξένος εἰμω. Αροϊοσία αια {πμπα επεοπηήμπα ἀείεπᾶϊῖε α οπιηὶ αἁμ]ατίοΏ]ς [αί-- 
. - . κ ς α. 4 Ῥϊοϊοπε. Ατζιπιεπέηση αὖ «ο {Ηπηῖς απδά Πε Ρετερείπης, απί πη]]α ἆς εαι/{α νο- - 

Πε ρίης επἴριετε ΤΠεατιοπί,αμὰση πιετεατητ. Οἶπῃ εοπητγὰ Επείαπε εἶηες ἓς νἱ- 
εἶπι.Ψιάε ραταρΏτααη. : 

ὕφατος ὅτε. ΑΠιιά ατριππεπέητη αἲ Ιπσοπή {1 (γῃσετίτατε-, σα; «α «Ώ ντ γε]. 
οπαἱευπηργετί5 εαηεύπη [αμάϊρις ρτοίεσι! {οἶεαι.Ῥοττὸ Ίοει5 Πῖς ἵτα «οΏΒΣΊΙΕΠ- 
ἀπ». κλέος ἐτήτυμον ὧτε ῥοαὶ καδαςς ὑδατος ἓς «ὐΦέει φἶλου ἄγων, αὐέσω ἀμτον. δὶς {επίαπα 
Έδρες εἰατιήπαηπα. 

4 .. 2] σι εἰ 
1 τι 

ο. Ροξε. ρτο «ΟΤΗΠΙ.ὥνε. νε δε ᾠᾷρ.ρτο ὥσετντ ἆοσει Ἑπβατβαης. Υἱάε απο 
εοπαραταξίοπετα {ῃ ραταρταβ εχκρ[ισατατη. 

πυήφορε».Ώος.δε Ῥοξε. ΡτΟ Φεέσροερε νε Ο6,1. επι ποήίφοξον κόσμον ἀῑκίτ. ᾱ- 
"Φαδοΐσμπος εἴε,αὐδεείοις.Όποτπς Ἶπς ε 
αγαδοῖς αὐδεύσι μιδὸν ὀπιπίΦαογ. 

παράφθασις. 

Οαδά { αΠα ας {αρτα Το- 
ήτα Πῃατε γετίας δερτεν- 
επἴοπειη Βαβίταης Βϊς αεί. 
{ει Έρποτα , Δε]λα ης εεἶαπι 
ἀιᾶαςαὐία Αεδαί Τηεβα- 
1ο ἸΜεοροίεπιο ἅαςε ἴπ 
Ἐφρίταπι πήσταταηέ, πος 
τερτελεπάετες πιε, απδά 
Ἱεοριοϊεπαπι οὗ Ώε]ρΗ]- 
οἱ τεπρῃ εοπιρατίοπεπα 
εα[απιξαίπε ἀῑχηβεσι.ς6- 
Φάο απτεπι γπηπισαπεσπαπε 
εα ἵ {εητοπεῖα ἆς πιε-ξατᾶ- 
σαπι,οπδά επι ἵστε Βοίρῖ- 
τῇ] εππι Αεαοϊάϊς δξ εοσΏπα 
Ῥοβετῖς' γταητης Τ εβατ], 
πεηβπιῖς ποπ Ώττης } Ὡς- 

ςεοφή οἳ.κώλ.1β. 

98 9. 3  « ” 5 
ἕων ο Έγγις Αλαϊς ἐμεμνετα μὲ 

5 

α45ρ» : 
εςον 

Τογίας «δρ εἷλὸς οἴμέωγ: . 
- ρε ΄ »» - κά οβοξεία πόποιθ. ἐν τε ὅα μὸ- 
τοις 

Ὁ δέρ; ν.ἑ - Ἓρλομο λαμφθε» , ὑχ 
. Ἰββρῥαλλον, : 

. ΄5δ- 

Ειαια ππωτ ὁμ πισος ερύ-- 

σεες; ὁ ὃ λοιπος ἕυφρων 
3 ΄ 5 

ποτ χέόνος ἔρπει. μιαδων κε της 
αν ἐρεῖ» 

3 ΔΝ 3 2 

εἰ παὶρ μέλος Έρχομιαεν 
αἴθγιον 6αρον ὀγέπων. 
ΕνέωίφιπάβανεΣώγ-ες ἁπομωύα - 

αια σ]οτῖαπι ὃτ Ιαιιάςπα ἀῑσίς εΠς τοῖς 

μετάφρασς. 

Ἐκίβεης αΗΣεἴ ῥ70” 
Ρὲ Αεὐάμς Ώοη γερτε- 
ᾖεηάες “με Ῥΐ. 108 
{ρε /άγέ ῥᾳθίζαη»: 
ὁ αὐηώσία βοῥίζα]έ 
Έτσι [ες ὁ 112εΓ 
Ροραίσγες {0 Σ[ρεᾶ 
/επόλάο,1ΟΏ εχεεάεῃς 

214 20µ, γ]οίέζα οΊΊης 
2Ρείε 7ΕΠΕΟΠΕΗΣ. δρά 

«/εὔπεης ἴφεβι αάμε- 
74 ΤΕΗΡΗΣ. ΟΗ1ησε 
720717: ερ {η αρ- 

ὐ741 ῥγαζεγστεή ία» 

τα 



πι σ Νε ερ το Ὁ: ΥΠ, 653 
ὅαρσαι, οΏεράέτο υοία[ε τέρνα ««εβαξ χο» τ γΙΣΗρέακονΗ” {εγ- 
Αεαεϊάατα γίτᾶπι Ῥτατετεα ὥς- 2203 ΕΒ Ρ7ο/έτεῃ:. 9) 

ο ο ο χαλκοσάρριογ, ὄρσαα οτι δοσεπες αὖ Εβρχεπὶ ᾗα- 
τεσχνηίτα δεοεπ]ο εοἶῆσε- να εν 5. { 
τε εβ, απο {επηρετ {ετεπο [ια ογμηάε 574γ0 πιε 3103 Ρ7ΘΕΤΕΡΗΠΕ γέετα 2ε1ΜΗ-. 
ἔπεςς εἶπες πωεος υετίος, 111444 1ηαΥ αγεάς λα], ᾖαδεηεδ»νιύγαβε 
Ση]]α 1η τε πιοάτπι εχεεάεπς , οπιπέπιαυς πήυσία {ρεεῖεπι Ρτοςπὶ ἃ σας {ππηπιοπες. 
Οίας εαπάοσῖς πΗΒῖ {πι εοπ{οἵας, απέαια σε Ίπ Ροβετυσα Ίατις [ετπαρο. Ὀερίαυς απδά 
απεππηπε Ῥεπε πιε πουῖτ, άιεετε Ροβᾶτ πιε πεπαίπεπα Ρχᾶτετ ἁεςοσαπα δε ἱπιροσταπὲ γί- 
εµρετατε {ο]ετε. Ίαπι γετὸ απο αἆ τε αττῖπες Ῥοσεπες, Ίπτο πας γοτιταςίς τεσπαίπιται ποα 
Ρεατετρτείαπα , εε]ετῖς πιςς Έπσας Ρτεςοπίππη ταπα ατα Ἰαςπἶασα ξεττο επ(ρίάαταπαἵα 
Σε γ]υταῖς. 

ἑῶν ο ἔγγι .Οπιοπίαπα Ῥ]πάατας Ὦ εἱριής ρααπᾶ {ετῖρεης ἀῑχίε Νεορεοῖε-- 
ΣΑΙ ἀμθιλοισπ (αράμλνον µυείαν αὗρὶ τιµο} ἁπολωλέγοιιάςο ας Γρ{ο Ἐρίτοτα εοἩ- 
«πετεῦαπεισρας Π ἀιεετε γο]ηίῆετ «πα ἔαίαπι ΕΠΕ, αὸάἆ Ώεἱρβίεππα εεπερ]ᾶ 
οοπαρΊ]ατετ. Ηΐης Πε γι αρπὰ 1ρίος {ε ρυσσεε.Ρεἰπούπι ἃ Ίητε ΠοίρΊεή]. οι επίπι 
γειπαπ]ε εί Ῥιπάατησι ΓΠεδαπαπι,εἶσα Ίπτες Έπεδαπος, δς Ἑρίτοτας Αεαεῖ- 
ἀατηπη ροβ σος πωτωα Ποίρίεἤτας νίσπεηῖε, Νεορεο]ειοὶ «ασια αἆ 11]: οὗττο- 
ἑαπάπαι «οπΏπιεπιοτατο νοἰα]ῇς.Ώε]μάέ ὰ «ππάοτε απ]παῖ {1. Τα]επι αυξεπι 
ε[ε {ε ρτοβας,ρεϊπαἡπι ὰ τε(Ἡπιοπίο εἰηήῆ, Ιηῖες απος εβ {επχρες αρετεο νη]ει . 
ἀεϊπάε ὰ ῥτορτία εοπ{ειεβεία,αµαία νε απεεαδτα ΤΠ ντα Ρύζαπα » εοίεπα εἴἶα αι ἵπ 
Ρὸ8 ασεπάα ορεας {εταατε.Τετεῖὸ ἁποτοτυπα τεΗπιοπίο. : 

Ἀλαιὸς αληρ. Νε Άεβαμς,είῖ Ἐρίτο" 1αΗαπίς. Ἑτεπίπα Αεῄαί απξ ΤβεβαΙ 
{ππε, ἄμοσπα Νεορεοϊσπιαπα {εααιιῖ ἐπ Ἐρίταπη πῄστατμητ, δὲ 1π Μο]οβτα ἔα- 
Ῥπατηπε. Ἠάεπι ὃτ Μγιπήάσπες,δς Ηε]]επες,δε Αεἶαϊ ἀῑδ Πππε,τεΒε Ἡοπιε- 
το Ἡ.β.ν.όσ3. - : ο 

Τονίας «δρ, δαρτὸ Ὁά.4..Πτ..ροξτα Νεορτοίεπιηπι αἆ Τοπίμπι πιατε παδί- 
ταβε ἁῑκιε. Ψιὰςε ἵοευτα. το. Ξ. 

δαμότα,.1}ατ.ΡΙΗΣ.ὰ δερότης Ὦοτ.Ρύο εθΠ ΧΙ. ονῶστης Ρερµίάγῦ. ὄωματ Φέρκο- 
βὰὲ λαμαξόινετβαεῖπα Εκροπᾶς,οςη/ο ΨΡΓΜΕΟΣ [ῥ/εη 11-11: Ώος εβ: , (εγεπο μη α- 

: Φεᾷα.5ἵρπηπα 8πτεπι «ρπὰοτίς Ἠΐπις «αρῖ Ροτεῖξ, Νάπα απ ςοπετατῖιο {απτ αΐρε- 
ἑωνοσίο 11πε δε γετβρε]Ἡ απΊππο. 

ος «αρβάλλων. Ἠ ος εξ,/ησᾶκβι Ἠοη εκζεήρησ:ας ρτοῖιὰς ααιαΡ[[εαεεσα {εσαπς: 
ποϊαπάμπα σεπαπιπιλλ ΠΟΠ ἔβεετε Ροβίοπετα. 

βίαια πώτα,ξτς.Ἠος εἴτ, μακρύ ου γωείσας ἅπασω ὑβου 3) βλασρηώαν. εἰ τὰ 
Ειασικα παύτα ὁν, πεδῳ; µου ὄξας. Άςο].ε{ ἔρύσαις Ρτο ΕΟΠΙΤΗ. ἐούσας. 

ὁ Ὁ λασο, Ηος Εβ, ὁ Ὁ λωπός µου βίος ὅπω μετ ἐυφροσιύης συμβραγδεί». Ν ΟΕ. 
«πο εδἀάεπι αμα αητὲ εοπ/ς[επτῖα νῖταπα εωρῖε (ταηββοτε τε µασα. ποτὲ εβ οι. 
Ῥτο φεὺς:δσ εωιεβᾶς,ρτο ῴερσέρτοι. ΡΑΕ. 

μαδων δέ πε. ος ε{,ὅ µεγγουῦ εἶποι αὖ τς εἲ ἀχαίρως εἴωδα ὀέγεν γα. Ἠπε απεεῖ- 

Ώστε επι ευ1 εκ {αποϊματί «οπωταετείο ποευς ες Ροτεβ ἵπενς δε 1 εωτς, Φοίεε 
αυτεπα ἑατη Ισίοας τιοτῖίςπο ατα ἱπσεπιᾶ βαείπι αμα]ε δε Ἰωποτείσετε, Ωωίά 
Ἡτ πρ μὐλοσνῖᾶς ἵη Αάασ.Ἑτ ὀέχον (σης ρεο ἠάμονμος ὰ δρ γίζηρεγμμη η] πὰ 
3 ώς ν{ΓΗρεγο. 



2 . Εσαπάεαα πσεπή {ἱ βπεεεἰτατεπχήΏ βοσεηίς [αυάίδες {εεπαεμεάτα ἴς 
Ροἱσετας.Ιάσμε αἡἱεροτίςὲ ἁῑςίε {ππαρτα ππεταρβοτα ἃ ἰαςμ]ατοσίδις » νε {οἷος 
ασσπι αε ᾗαο οαζπαΐπε ἰοαμίεης. Τωτας Ίτρσπε {Ε πο Εαάχατυπα νε Ιαςπμίατοτςς 
αμὶ ρρίεταπι ἔταης {σορίτι παἰεεμηε:ῥος 6β, {ε πα! !ρσατοτ νετίταξςπα ἁῑδεαταπας 
Ῥουτὸ Ευξωίδα ει νοςατίηις ποταἰαίς Εὐξωέφεε.Ὦ)οτ.ρτο Ευξείδης. Ωιρά Ποίιες 
οτατ Εαπαϊ]ία νηΏάε οἵευπα ἀηχίε 6οσεῃες: αΌ Ἐπκεπο αιοάαπι Αεσίπετα, Οἶπι 
απἴἴεπι αἷίᾳ Ιπτετρτετατίοπες Εατο ποἩ Ρο(πητρίτ εᾷ5 Ρετεερει ξας]]ος , γεί τας- 

ἁιοσείεες (σασα εαἰ]επεῖ, πΙα1] ἀῑςαπι. 
: : . » 3 , : , σ 

πάτεσδε. Ἐεϊεξχο .,Ρ{Ο πάσθαδω.Ἠος εί ἀπὸ ὁ πάίσρα...ὃ φατείαρροισὸ αΑλκο- 

σέρφος Ίαπα οεσυτῆήε Οὰ,τ,βγε». 

παράφερσΊε 

«Οπί ρταίᾳπαπα πιοπ]ά:α- 
«πας αβας ἵπστπετες , ὃς {οἱ 
“ατάεηποτ 1Π τηεπλύτα Ἱπεῖ- 
«ἠετεετααταίπο παπα τεπῃ- 
Φοτε ἔπος απιασοπΊϐας {ᾳ- 
βΡεια[Ἡ : απο έαᾶαπι εξ τε 
Άεσαπι εεταῖσετα , ὃς ππ]]ο 
««πάοτε ἀεϊεέεαπα τοδΏς ἵα- 
ἁλποπίδας {αλδάατετίς. 
“Ὁπαπησαπα πον ἄπε {ῦο- 
ΣΕτεῖΏ ΦεΙΙΗΗ . γηάς ρίας 
γο]αρτβεῖς ες γιάοσῖα Ρει- 
ὀτο υς απτοπῃ ος, 
ουἵ πε {αρίαιτα νοςαετιέο- 
Σεπα αἰεμὴς ἄεσαπτατε αάϊς, 
αἱ β1] οΏβες αποπιῖρας 1]: 
στατιοίαπι γτωπατα 1πι- 
Ρεσαπι. Ἔσο νᾶσαε Ώοα 
εεστὸ αἁάαςοτ αἆ ἀεροπεπ- 
-ἆαπι γιᾶοτῖδᾶς Παποτῖβες 
Ἰαπάϊ Ρίσωις. Ο πατε απῖ- 

3 ” 

αοπΠορ. κῶλ., {β. 

Φτ) γλὠκτα ὃς Εξέπιμψεεσο- 
λαισιιάτω; 

ἀυλένα καὶ δέγος ἀίαρτου, . 
αἴδωνι Ωρὶν ἁλίω γζοι ἔωτο- 

σεῖρ. 

εἰ πόγος [ιῶ»τὸ Τορπγὸν σ.λέου πο- 

θερρόται. 
ἔα µεσεκὠντί 7 χάθί, 
εἴ τ οἳρ αὖ γ ἀορθες 
αλέκρφ2ργ. ὁ πραχὺς εἶμι χωταῖσε- 

αμ. 
5/ ΄ 

ΕΕ σεφαροις ἐλα- 
ος ο 

Φ 63), αλωβάλλεο. Νοισα σοι 
ή ν.  ν πα. 

Χολ 26υσον » 8’ “τ λΕυΧΟΥ ἐλέ 

φαγ9 αμα, 

3) λείθιον αβὂεμον ποὺ- 

πίας ὠφελοῖσ Εέρσας, 

αετάφέαστεο 

εεἴετε [πσμαη ἂς 
τε αἱ επρέή εν ἴκ- 
ἁαειοπιύη  εΕΤΗΊΕΡΗΗς 
ὁ Τούμ [άογε 01. 
αρεγβα » αγάεΏτεηε 
Ρ214/0μάη. 1 {216 

Ἠρειιύγα ΙΠελάεγεμέ. 52. 
ΙῦοΥ [ς ο ἀε[εᾶσσιο 
εο /ι1ο7. αεεεώις. δΗ1ὲ 

εν ιδ οΥ1 ζχασΙΑΙΗ» [ 

ιά η αἰσμε [ὐ]α- 
5 Υ001ΕΥΑΓΗ5 [11 8. 

Χο αρετ βµα αά ἀε- 
ΡοβεΡάΜΩΣ . ΕπεοΊΙΗ/ῆΣ. 

Λπεᾷετε «τοπ {εμ-. 
2Ε7,οΊ1276, 443 νΣὴ-- 
με εοης/με]ηα{ 44Η» ᾱς. 

πιεπαὶ πο Ἱευσπισοτοπαπι  ϐ Ἱπίεεῖς οεεάἑφωῃ εὐΗτ πμ] ὂ) {ναπεπα ογεπ ἅ 
«επἱααατο πεξῖεσε, δε ὰ τυ]- β4γΗΠο ἀεςΕΥΡΣΗΤΗ 7076. 
σατί Ἰαάαεῖοπς αὈβίας. 5οῖετ Νπαία ἄτπιααι εκ 9πτο «ΟΣΟΠΑΤΑ εοππεέχεζο», εἶαπε αἶθαρα. 
εδας, ὃς {παπεπι εοστοπατί/) τοτί(σηατ]πῖ βοτετι ἀςσετρταπα {ωίοτετε,Ώος εἴξ, επεοπη]5 Ρίο” 
ἀῑάϊς Εοτήαπα γάτοσαπα σας ῦεπε σείτας οσπατο. 

«ὃς Εέπιμθας.Οοπεπαεῖο αροβϊτορᾶες αἆ Φοσεπαπιονδί οβεπάΐσποὮ {οἶὑπα 

απο 6εηετε εετεαπαμίς, {εά εείαπι πάπια {ας)]ὲ αητασοπία5 υίεεης, Ψιὰε {εῃ- 

ἁππα 1η ραταρῄταβ.Ηος αυἴεπι 1η 3.Ρετ/.]εσῖε 9εἰιο].{εὰ ἱποοπωπηοςἡς. αν 

Δένς ἀδίωντον.Ἠος ε βιαλω ἱδμῶτος. Αἴπης δοσεπεπι πα]]ο περοτίο νἱῖβε: 

απῖα εἶπι αἀπει[ατίοῬ ἰαει]ο βαήπι {πρεταβες, ΠΠ ἂς νὶέτουία ἀθίρεταητος 18 

σᾷτοτὶῖς ρεητατα[ [ρεςίεδιις ομπα{ρίο «οπστεά! ποίπεταητ :ἀάεόαιε νἱέχοτεαε 

Ρτοςἱαπααεαπα 



| 

| 

ο 

Ἁεμιεσοςα ο ο. ΤτΕ ος 

Φτοεαπιαζαπι δὲ εοζοπαξυπα 1ἡσο ΕαῑΙς. ἀφίαντος τ αΌ α Ῥτιατ.δς αρω. 

Ὅο ἴδουι «ρν.Ηγρα]Ιαρερτο «ορὺνἦλιον αὔονα γύω ἔμπεσεν. Ίεεαι γῦον {γπεςἆο- 

εἰλοὶ Ρτο σώµα. Ηῖς οὐέεευας 9ε]ιο[.Ιαέχατοσες 1π {οἷε ἅα «οπιπαοταςί {οῖτος»: 

δε (ωῦ εο Ιαέχαητες {εείσετε. Ἠος Ιπεοπιποάᾶο πον ]αὈοταυίε Ῥοψεπες, απία 

πεβοτίαπα αητε 1 τεπαροσίς εκοβῖξ. : 

εἰκόγος {ιὰ Εος ε{ἴ,ἐπεὶ Ὁ γόηται πόνος ὦ τῷ ἀγωήζεδαι ἐγέγετο αὶ μείζων καὶ ἐν ἃ 

σίκκε κόηή.Εος αάάἲτ πε νίάσατιτ εἶετα ΙαΌοτεπα επι ῖς νιδεοσίαπα. Ο παπα αξ 

επίπᾳ ἄπε Πιάοτα νιεῖε. πος Εαόξάπα εξ ἵα ρηπαῖς απῖα πος ρεσ(Ηεῖτ αΏτεραπν 

ἔεναετεπτ ταάἡ {ο 5. Οιδά { Εεοϊ]ὲ ρτοβάραυίς αητασοπίβας,πος αἳ 1ράυ5 ευπα ΄ 

σοοτε,τηση ἀσκτεσίτατε σωαΏατε ροτιήτ. : 

τὸ τερπνὸγ πλέον.Ο 11ο τηαῖοτ εξ Ιαῦος,ςο ΠΠΑΙΟΣ γοἱρεας αεςεάΊε. Ῥουτὸ ἵη- 

ανής Τιοῦοσίς εοπϊτέπι ε{ε οὐἱεδχατίοπεπι.Ύ πάς ἀῑσίε το.2,το. Ο]. Οἆ, ἄπονον 

ο) ἔλαβον χαρα παὺεοέ νε. το 9 : 

σεδερχεται. Αεο].Ρτο µετέρχεται. απα Αεο]ες ρταροΠτ.ρῷ πιεαητ 1 σέδα.Ώε 

; Άας τε ν]ὰε Ο4.12.Ο]Υπιρ.1π πεδμει αρ. 
ἔα µε γικῶνπ. ΑροβτορΏς αά εηπι απ {Πε Ἠωῖας επεοπαἩ Τεόχος γεὶ ουάϊέξοτ]νε 

Φφατίατυς Βπης ὰ {ε Ρτοβε {εί Ἠγπιπάπῃ αἰειοιῖ νοεε {οπαπτεπι.Ῥοστὸ χάειν 1Ωζε]-- 

Ίσε χαρέντα ὕμνονοὃζ {ηαυάϊ φέρευ»νε] ταῖε αὐἰά. : 

τὰ σραχὺς. Τεβπειτ {Ε ρεοπάρεηπι εἲε αἲ Ἰαυάσπι νίτοτηπι Εοτεῖπτα, χαταδέν 

εταηέοτεατ αὖ Ἡς αι! ρίσαιις ἀεροπμητ:δε Ἀος ἀῑείτις ρτο ἔγκώμια Φέὣαε. 

ὄρεω. ΑροβτορΙς αἆ /{εἰρβια νε πος Ἱεμίδις Ιαήάϊους νἱέχοτεπα εκἰπαῖηπι 

ἀεςοτεε. ατα εὗρευ εεθάνεις αἱ]εσοτίςὸ εξ {πταεπάνιϱ,δὲ σεφαδοις» το εο αποᾶ 

αἱἱοί ἁῑεῖς σεοαέωµα εδξαι. Ὑαῖς Ὥος αδἱ Ροξτα, τοῖς κατορδώμασγ ἔλαφεον εγκώμιον 

πωηθίναι προ ο ἀλλὰ μέγα ἔφαῤμοζε, Ὑεὶ μηδὲ ἐλαφρὸν «ὼρ τῶν γικΗφόρων 

Ἀέε. ος στον 

μοῖσα τοι. Ταςῖσα τατῖο εις πὐ δα] Βαπιή{ς Ἰοαμασας {π ]αμάϊοις νιἑχοτιοίοσαπα. 

Νεταρε αμα Μαέ πᾶν ἐπαιγεμλύοι ποράλως κοσεὶ.Ηος εβ,εἰεσαπΣῖ ΒΊΩΜΟ γΙάο7εΣ 

ο’ ηασ.Ωποὰ Π51 νη]ε ροξτα Ρεί αὐτατηεΌης, ὃς {οτεπα πιατηυταρὸ αή ος τεδρις 

Ρτετίοβς εοτοΏᾶ «οπτεχεθαπεατ.Ώτο λευκὸν αιἠἁατα Ώαθεπε χαλκῤγ. 

χείειον αἴθεμων.Πιιά αἀϊεδειὸ,ος Πιοβαπεϊαὲ {παιας, δε αὐδεμον εἴδί {ε 1άεπα 

ας αὖσος:ἃς λείειον Ἰάετα ας σεοσίωὸς,νεὶ 9). Ναπα αριὰ Αροϊοπίαπι λέειος Ασελ- 

λων» αμ Αροϊο γοεαιτ,δηίἁα λειρύφβαλµος ΕΚΡΟΠΙΕΗΣ ὁ ῴρεσανεις ἔχων ὀφθαλ-- 

µε. Ἐε αριά Ἠε[γεβίαπι λείες οεῖααι εξὲ Ἰχὸς ὃς ὠχεύς. Ἐἷο» αμζεπι 1Ο- 

τπατϊπί «ῇ οἶδας {ει ρα Π[ἱάμς:Ίτα νε νε] {ααμεπιινε] αἰθαπιτεδτὲ 6χΡοπετε ροί- 

Π59.Όι! λείειον Ὠῖς Ημ εχροπαπε,σταμήτες ετταηῖ. 

ποντίας ξέρσως. Έ]ος εἴὶ, Φεύσου ποντίας. ελο]ιαίτες ὰ πορπυ] 15 κουράλιον 1 

5ὶ ἁῑεῖς,ααοά εξ ἵπίται ρίαητα ἵπ ασ 5, γηὰς ἀθεγαέχυτα Ιαρίάείοῖε {ος δε απι- 

Ῥήεπτῖς αξτῖς ςαπ/{α,εἶπα απΏτεα πιο]]ε εἴζεε.ΑΌ αἱής ρυγρµσασο. ςεὰ απίά οῦίξεε 

αποπήπις Ώος βαιρΗςἰὰς {πππατησρτο εα ρίαητα αμα λιβανωὴς αρρεατατ» δὲ 
ας αἆ πεδχεπάας «οτοπᾶς γεεδοησητ, ΏΟἩ {ατῖς νίάςο: βαιϊάεπι ος νεηβπα - 

Ένς πιμ]εὸ γἰάετας Ροξταπι εὸ τείρίεετε γο]αζε,αααπα 
7273 σεαγίήε ἀῑχε. 

πτεε]{ι- 

ΕΕες 



πό τι  ΡΝΡΑΕΤ 

σαράφεασ». ἔσφσι, κβλ ζ «ροίσγς. ς νο - 9 Ωεταφρσσς. - 

- ο μεν ὦ ο εκ να ο τς τας Ξ 

Ασε γετὸ Ίας οεεαβοῦε, Διός ὃ µεμραρλέος ἀμρὶ Νε- 10615 αμΕΕΤΗ ΕΠΟ: 
-ἀαρ[ιςϊ ποπαῖπς Τους τηεῃ- μία, - ὑπ ως : 

εἴοπεπα Εαεῖτο., ἆπτη ρίαεῖ- ες ος αν ολκν π ο τα 

ἆαπι εεἰερείασι Ἡγπιποσαπα πολυφατων 60ου νμλων σο-- εως εε[εγμί (0η 

ἄσηαπα γο]αίς τα οἲς σε Ἡ Β}ΠΙΜΟΥΗ2Η γο]μ1γο ϱ]- 

σε σεν ευια ας εε- ἠσυχδ. βάσλμα ὃ Θ6εῶ -ο1ὲ.Έεφεῖε αΗΣΕ Ώεο- 

τατηῖηα {ρα (Πμτίαστα : υπ} ἐ ο” ὴ ρε 

αυία ασε Ἀερίπεηβς ]ᾳᾶ- ο ος τος ος 5 ο. ον τς 
ἁατατ. Όεςει βΠϊεππῖΏηοςο » ο 11έ- 

(οἶο Λεριεάξο. ΠάΏσο-, πλέον Ὢ Άλαν Σα ος. ΑΠΠΡ επ; 
σαπι τεροτῃ γοςο τιβηίαεϊα . έν Ὅσο αασθοδό κος 2)α».ου- ο ᾖ[εε Αεπαμ 

: ἀξελατατο :φπαπάοφα]άκι τες {ΕΠΕ ὁὶ Ίμάσγε 7έεε- 
πας τεεερτο {επιίπε , ΥΕ 3 ο ρσο : 

:αἴπητ,Αεσ]πα Αεριπεπῄπα - 
απτΏοσεπα ΑεαςπΊη ρερεῖῖς: - 

Αιὸς Ἅ.Περεεῖε 4ροβτορμεῃ αἆ {εἴρίαπα» απεπι Ἡοτέαέησ γε Τουῖς πιεπτίο- - 
πεπα βεεῖατ:αποά ἀι]ηειάὲ παῦές 1 ραταριταΠ. : ασ 

πολυφάτωγ. Ἑ εὐξὲ εκ Α]άο Πε Ἱερῖς δεἠπι]άϊης,, δὲ 9 εὗου 4Ώῖε ὕμνων ροπῖ: οῦ ΄ 

τηείτηπα.Οατεται πολύφατος ὄὕμνος ἶαπι οςευτηῖς Ο1.Θ ἀ.αβτορΒ.α.νΏΙ γ]ὰε πο” 

ἤτοπι απποεαείοπεπα:- 3 -ἲ 

ἡμέεα. Βεξτὲ οὈίεσααϊ Φεπαί της «οστάρειῖσα εῖε Ἡπης ἱοευξα. Ἐε οεττὲ εβ 

εὖπα ταείοπε ππεετῖσζηπα νοςαβυ]{ δευρερᾷ,αποά (σρευπα ποπ εβ.Κερεπίἕας αυῖ- 

επι Φεύμοερς {εά πὂ δευµερας:δὲ παπ]εο παπὴς ἀαίπις θευμεεό Ῥτο Φευμερεῖ παὈετῖ 

ΡοτεβΗἀεόαιε Ἱεβεπάωπα Ρµεο: ἡμέρᾳ 48 μεερε, ντ τεροπἀεαι τῷ ἠσυχῦ αμοὰ 

Ῥαμ]ο απτὲ Παῦεπιας. Ἐε νίάεειιτ εγρορταρΏας Ίαρῇις εΠε ξαομὰς Ροῄτο Ρίο 

ἡμέα Ώος Φευμορᾷ Ροπὴς-αιαπι ἐνδείᾳ νε Ἱερα Φε]ναήάχης,- Ῥουτὸ αὐ Ρτο αἰὼ 

{ππηε. 3 : 

λέρνπ φδ.Λά Αεαειῖπι οχουτῖς δε οβεπάϊε-, ροβέα {απαΙατεπα δε Πούρί- 

εοπα ΠΗΠε Ἠετεα]α. 
ο 

µαποοδόχοις.Α πρ. τεζξο µατερόόκος Ὦ9χ.ρτο «ΟΠΙΠΙ. µητρεδέκος, Ώου εξξ » 4 
Ῥπεγειη» νε! ΡΥοΡΥΙΑΠΕΣνεΙ αΠεπαπο, αμ] εαγῷ αμε Ρ]εζασύ ε{α/2 εκαίρ. Έτηας 

Πσπίβεατίιο εβ αἅημα. δε Ἠῖς Ῥιπάατως 1βμά νοςαὈι πα Ρραβσαπὲ νίατρας,ξε 

Ἀοναί μηπδσόκοις ἁῑεῖε οἳ ὁ µρπὸς 2αος) δεδεκπωι.ἵσασιις ριρρασκὸς ας {ΕεΒεεπΙᾶ ες 

Ἰητε]Πσεπάα-ακἀμλέρρισι Ὁ ἀνὴ Αἰακᾶ εἶγαι πατέρα, 

Χ ΄ ΄ 

περάφραστε.- : -ροῷμ,.ε, κῶλ. 18. --βιεπαφθασες. - 

1 ἓ ὃ Ἠετοπ]ες, ἔμα ὃν πολίαρχο ἐνωγν ο 7 2 ήρ' τῷ 
εαὶ Ἐσεμτη » ετεπ1ε», εμᾳ κ πολι ονώγορῳ πποὺ-» ΄ε ο146Η2 Ισκ1μν ν 

εε]εῦείσπιεα ραδία, δε ο, σεα - κος 4ΕηΣΕΠΙ ]μβί ῥασήίον 



ΝΕΜΕΟΠ: ο,. ντ. 197 
Πες ΤΠεδατασι » εὔτος ὅς Ἠρόκλεεσο σερωρεώνα ὁ Ηετοβίες ν ΕΜ αῇ- 
Ῥσαίες εἴῖετ, εαή(απε -. μᾶρ ἔενου ἀφελφεύν τ’. εἰ Ὁ γύε- ΣΕ δεπεκοίκην Ῥο[ί- 
Ῥες5,δς εχ εοάεπα Ραῖτε ὅτᾶ- Ὃ ο σρης σὐ-. βναεγεσι. ομὺά 

εες, τσ ταί βαάιοβίβαιας, ο εν ΑΕ ερ τον ες τς 

ντ Ροιε Ἱο[ριταμταες δε ὤρθεος αὖπρ τι φαιμ πε του α μοάσαν - νηρααιά 

{απσυϊπῖςίατε τδί εοπῖση- ἔμμλναι 1εεΠΗ5 να εδε 

πας. Οπστοαπτετη, βᾳπἰ- γόῳ φιλήσωπτά γ ἄτῃεῖ ες Ιομό, Απο ἀῑδεσεῃ-- 

επι πὶς νίτο τε {οἱετ. αἆ γείπονι 5 χαρα σποῤτωγ . ΣεηἩ πβαπε: ὀσᾖη- 
τες φῖτα πεσε[ατίας .απάἁ ο» τρ  Ἡν 2} Θεὸς α ο : - 

: (ασο ες Ἐπαξιο. Ἐ] δἳ ἄωτο Ὢὶ Θεος ὦ ἀπ Ὠμασατα 02414” 
ΡοβΐΊσιας ἄῑσετε υῖοίπο εἰ- ο. δ ο πετς 
ε νΙείπαπα απὶ εσβίαπή ο λλες αρ ες, ος σε ί-ᾱ 
ἄπιοτε ἴ]ηπι “Ῥεοΐεααίτας. ο π κ ἔδελει, 2122- κά τά 4η εἰ 

Ῥτεσπιπς γΏφας Άος εΒΕ ρε ας ἐφόμασας, ευτυχώς πο κ)ΕΗΣ βτ[ες 5 ΣθΗ1Ἴν 
- δες Ν 3 ας να ος τ. Ξ 

αυάίσσι αὐ]ς οππσίθης ᾱ-  γατεη πατοὶ Ἑωλόπενάταλογέμ- ϱ11-0ἱςρησς αο- 
οπἱρατᾶἁππι παετίτὸ.Οπο- θα - Βε πο 

Σήαπι γετὸ Ὥος αρίαπι ν]- ει ατες. τῷ ο ος Αόκάκος 
εἰπίταςίς σαπάΐππι ροτοτῖ - Ὄνμοη ΕΛ ΡΥΩΥ ΕΥΜΤΗ. ο ο -ὂ 
χαθπε ῥταΒατΏεας ,50- µογα ζανέαν ἀνιω. Ρ417ε δοζέπές, ΗΗ1εΡΙ- 
Ξεπεςσεπετοίυτο απάπθασα, /ρ οπεης απωμη,{εεμπά πα 14167471 ορµίεμβμη ὁ 

".4πο εἲξ Πας τεΏετα. «ταῖς, τα. : : 
ἔοπεῃς δε {εσπεης απΙπετίς μ12µΗΡ ΣΤΑΠΗΣΕΗΡ. 

ἄπββεης σταπητϊ τηαίοτατη,απῖ πιασπα Εαεϊποταπῃ «ορία ἔς ΡτεαπΠα εἶατετηπε Ἔτεςατη ὁ 

Ὀΐσασταπι ἆοπῆτος Ἠετου]ες, ἔαἰεῖτες ταπα 1 πι ἴπ ραῖοτπᾶ ἀοπιο Ἡαδίτατε γαι]τ. . 

ἐμᾷ Ἡ. περατᾶ ρειπεῖρεπα Ελεῖε Ἀεα σπα, Ποποξ!5 ταησύπα-σαιίὰ ΣΠ υἱάσπι {ς 

Αεσίπεεα ΕΗ1ε.ΝΗπ1ατς Ποίρια/ ὃς Εατοτηϊταείσ,αυα 1ρΡᾷ εἴ Ηετευ]ε Ἱπεστοςβαε» 

Ίος ΠΠ εθμας Ῥοττὸ 5εμο]«ΐῃ εεαεα Ἱερῖς πολύαρχο»νε τε[αυᾶ εἀῑείοπες,εκςε- 

Ῥεῖς Α]άΐπα ἂς Οταταπάτϊπα »αιια ΏαὈξε πολίσρχο»Ώευτὰ 9ΕΒΟΠΠ: ὰ αμο εκροπίτητ 

ξοο ἐμά ὢ πελιαῤρον»τ) ὃ ἔμὴ πέλει βο)ΣόΥ.Ίτα ντ νιάεατας ]εσίβε Ρροτὴς πολίάρκογ» 

ἃ πόλις ὃς αὐχέω,τὸ βομδὸ. Οατοτῆπι { ἱεβαταις πολίάρχο» εοπιροΏεεπι πος-ρσο. 

Ἠπιρ]ιςί αβρογ»ετῖε {απιεπά αι: ααἷα {εαυΐτας γοσαῬυ ατα πάσρεα: ντ ἃς {εαίας {6 

Βαδεατ,ἀρχὸ τὸ ἐμά πάτέα, ΡΥΗΙΕΙΡΕΊΙ Ίμέφ Ραστία. 5ἱ Ἱεραπιμς σολύαρλον» 1πέετ- 

τοεαὈ πο σπολλῶν ἀθλόγ.Ἑτ Εὶς {εηίας επίτ,πεαπααμαπι ἱπςοπιαιοάυς » ὁ ἓμε 

Ὦ πάτεῳ πολλῶν άρχοντα » {η πρα ραστία ΤΝ ᾖηρεγαηεοη.ῖτα Ρορυ]οίας Ἰωημεί 

Τμερας :αμας δὲ ἐνώγυμον φάσεων αΡρε Πα: : αποπίβπη οῦ Ἠετοας απο» επ]ετματ. 

εε[ερεστίπας εαα{εταηε. Ξ : τς 

Ἠρώκλεες. Μδοπαϊηϊε Ἠετου]ϊ5 ,Ἱπαᾶε 96ο]. αὐία γ]ξτοςί5 ἆστοης τεήπααε 

Ἠετειεῖς ἀε]ηδτῖς εἴπρεβατης. σα 

σεραρεᾷία.Ηος εξ, οθέδυμον.Ῥϊπάατο ρεευµατε γοςαῦαἱωπι εξ σερ αρεὼν- - 

Ίᾳ95 ετγΏιοΏ ἁπεῖς Ἀεπηή]ης Ῥοτεις ὰ «ο Ριαροβείοπε, δε ποπαίπς 029) 5 ὤνος» 

πσησό οἴζµήρη: ζαζτα {γβο]ς «Ἡ ν.ῖτα νι αεροριὼ» δε σοεαρίωὴς 1άετα Πσαϊαςξς, 

δτ εχροπαπεατ; ῥγ0ΊΗ, ῥγοείε, ΡΥά6εβς» βγορεη/[μᾳ:πιεταροΓῖςἑ2Ρ7ΟΡΗΡΣ ο... 

ετὔεπΙςηη». 5 απ Ώπο 1 αγγείο Ρ7ορεη/ή». : ς 

εἰ  γεύεπα. Οποπίαπη Ἰαμάαευτας ε[ξ οορεπεπα» {ο απδά ἁοπαπση Βαρέα 

Ίπετα ἀε]ηὈτο Η ετευ]ἰς,απιῤ]βςαείοπε γεῖευς ρὲς «οπαρβταΌμ στα» Ναπι Ε{π 

ία Βππιαπα Όοπῦυς γ]οῖπις {ες εξ οπαπΊμπα τος μονος ταξίοης 1)αἲ 

- τς ΣΕξσεη 



58 ῬπἹ νΌο ας ἳ 
ο... οεῖε {αευπάβιπια, απὶ αά Ἱππαπάμπι Ρτοπηρεῖος δε Ροτεητῖος «ϐ Το-- 

πήπε αἀομδες. Ηὶς απτεπα {ετπιο «οπίαξ ἐρωτήσει, δὲ ἄποκείσει. 

ή φαών.Τητεττορατίο Υίαιιε αἆ χάρμα:νπάςε ΠΗΡ1εξξίο ἱπεβοασητ.Ώ)ε Ῥοη: ὃς 

για νὶαϊπϊ «οπαπιοάἲς δε Ιπεοπατπού!ς 1οαιήτὰτ Ἠεποάις ἵπ-ἐργ. ὃς μέρ. φαιμδω»- 
Ρίο Φαμλν.ΟΡΕ.ΑΟΓ.2. ἐφίω. : 

Φεύετα. Ἠος εβὶ, ἄπολαδειντ Ίπτετρτοτατυς 5επο]Ιάεόσιε γεττο [μήσ1γ.ΑΠὸς 
1ερίτας δεύετα, Λεο]. ἆα]. Ρίο δετω:ὰ Φδευοµας, ΡΓΟ ΕΟΠΊΠΙ. δέοµα.Ἠας ἀετε γιάς 

Δάας .Εταἰπιί,ἴα]ο. ΜΑ] γἰοπιμ. δἷμε ἶεσας δεύετω» Ώηε γεύετω, εὐάεπα ]οςί 

{επι π5 τεάβοῖτ,Βαείπεο ο... 2εύετον αυία ἱεσίτατ ὰ ρ]ατῖρας. 

εἲ οἳ ἀντὸ. Ατριπιοπευπι ἆ πποσί αἆ π]α]5..ἀ.ε  οὗτο ἔλει ὅτως » ὅτι οἱ γεῖ- 

πονες μεάλῶς ἀλλήλοιρ Φιλοωώτες ἀλλήλοις ὠφελάδορὴ) «ότο «ηδον ὁ Θεος-γειτοιῶ; καὶ Φιλῶν 

Ῥκῶλλογ ἄν παρεχοι. - 

ος ὃν πν.Ἠος εΒ,ὦ τῷ σῷ τεµλνει, ὢ Ἡράκλεις, ὃν Εδώμασας τὸσ 2ήγωτας,ό Ἑωγόες, 

Εέλωτο διαζ(ῷ ἐυτυλὼς. Ὁάραπτάτη ἀοπατος Ἠεσευ]ες ἀῑκίτης » αιμα τομολία 
πος Ππε ἰρίο οἳα εβ, Υἱάε Ναταί Οοπής Ροιτὸ 3ὺ Ώοτ.ε Ρίο σοὶ, Ετ παστο- 
πγπηεὲ ἀῑείτατρρτο ὦ' τῷ σῷ σερλνει. 

πασὶ. ]ητε]]τσε ὧς ὁν πατοὶ. Ἑτιάτα ππετοηγσπηὶεὀρρτο ὡς ὦ τῷ οἳ μιατεὺς πω. 

Αταλὸν δυμὸν ἀμφέπων. Ἠος εὲ. ὃ' ἔνλυν δυμὸν » ὤνν ὁ ἀπαλῇ ταση λλιλάα ἐλ- 

Φεερπιωγ. Νε δε Ίπ ραταρΗ τας αρεο. ΥΙάετας επἰπιροξτα Ἱαμάατε 9οβεπεπι 28: 

ἐνονίᾳ ασια 1απα {11 {ρεεϊπήπο εἀειετ ἵπ εεπετίς απηί5» δὲ Ύµαπα {ουεπἀο αοἳικ 

βετε νεῖ]ες Ρες τεµαεααι αεατεπ».. Ῥουτὸ Ες 9ελοί-ὰ, {εΠ/- αὔΌεττας,. ρτουξ΄ 

εκροπῖε. | - 
ον ς ς 

Ξεολῥνων. 1-απάαι ευμάσπα 5Όρεπεπη αΏ ἀπαϊεαεῖοπε παϊοσιπᾳ. Ἐτεηίτηι ἀγιαδ- 

Ὁ ΕΡΡΡΥΩΥ ἀμφέπευ,εΒηραίογε; {εζ1 ' ΠπΙάΥ1. Π]ος Ἱπτετίπα Ἰαυάατ ὰ ρα απτία 

δε πμ] εαάῖπς τΕΓΗΠΗ σεβατυπα,νεῖ αρῥατετ εκ Βὶς ερϊεδειίς» ζαῦσων δὲ εὐκτή μονο» 
ἆμμά επἰπτρτα ἑαπβαπα,μος ποιηεϊταάίπεπα ἀεποῖος, 

φαροίφρασις. αὐπορ. χώλ. ξς μετάφρωσιε» 

Ἴδεόασε απεπιαἁπιοάαπε πε, τετραορρισν ὁδ. αἄθκάτων Ομοίατν θμαάτῆ- 
3εΠΠΟ ἸΠηπεάίας επ ἵπτετ 

«ααά π]αςὶ «Ώστας {σπένα- 

ζας : Ἔς Ἡ]ε ἁοπιαπι Έαδεε 

απ πιεάϊο τποτΏσω ἀε]αῦτο- 

πηπςΏπελ ἀεκττα,βπε ἃ {- 

φπίβτα πιαπα Ῥτορθτεάίαατ. 

Ὅτσατε εἶπι εα τ]ηας ἵωτε Ες 

Φίετας,ὃ ΡεατεἩετευ]ες,ρατ 

τῇ: ντ ἵαποπεπα , εἶθίαπε 

σηατίταπι Ίοπεπῃ , εεήίααε 

Φευ]ῖς τχσίπεπι Μαποταξ, 

τςαῖραος Όεος5,αἳ εἰήίατς: 

Ῥροβετίς Ρτορ]πος τεάἁαξ, 

«Οποά ααπὲ ΟΙ ροβυῖἱα 

κεδαταπε αάεωτιάσπα σεβχε- 

ζοροῖο : . 
ὦν πε θεοστ οόμον ἔχει τε- 
ο 9 7 5 ο ρο 
9 ἄκφοπερας τῶν χελθός ιά 

- κΦςς 
αἱ φιμψ. ΄ σ 

ον « Ἐπέοικεν Ἡραννπόσν τεσπεῖ- 
πέμλυς : η 

Ἓ0ρν τεγλανκώπισαεμυα- 
-σω Ὁ βεοτοῖσιν ἀλχο) 

ἁμαχαρια) ἀυσβάτων δαμὰ ὁιζο- 
δν. 

- }ὸ σρίσν ἐμπισὸ- 
: β ς 

ὠπγέα βἱοτού ερμεσοάςς 

σή γείκΣ ΕΗΥΥΜΗΗΗ απ 

2ΕΠΗΟΠΙΦ45 ο η ἀεζμὐγή. 

4ο ῥαῦες επ» αὖ 

φἔγΑΩΠε παρα Ρτοέέ- 

ἀεης. Ο ὄβαρε:σε ἀεεεί 

ΤΟ ΛεΊ, 112ΥΙΣ 2 µ6- 

εἴας Πεάετε Ρηεβόπι- 

ης εά/απο. Έοσες ἆ- 

Σρι ΠπογΣαζί6Η5 εΙΠέ-- 

ὧωπι ἆ δωμέαέμηι 1η 
εχσγ]ζσδα η [ες με- 

Φεκάαγε. ΤΕατη ἐρῇς: 



- 5 ος - : 
νΝνΕεΜεοξ. ο. Υ1. δω 

ἅλα τοοτια δας [αρρεάϊκα- ἦβα , λἰπαεῷ τε γήΕαϊ Φασλέ- [αζιζεγοῦμν αδεησεν, 

ο ἄς, ο ος ο ρετς χοις γ{4Η; αεοπμμοάηας. 
ἄπεχισϊςαδί]ες τεάϊΙσππτας. 5 τν ὃς ς : : : 

τες. Ὃ θακς ογτᾶ. παλ ε - 
Ἠεέπαπη 1ρβς γῖτασΏ τοῦοσε ας ος κα : οκ ες ασ αημε[ε 

εοπβαπᾶ Βτπιαπι αεσοπι- Ὁ σθο Έλοιν αμ αν πεῶσιέ --- Ὅγσεχα, ᾖ; ο 
Φιοάᾶς, Ἀπίς ἃε ἵπ Βοσξτῖ ἵα- Π1οεπα εκ ΗβεηΣΕΠΗΡΗογήΠπἄμε 14 ῥᾳΐεαπε {ἔππρε 

πεητατε, δεἶπ Ἱάπτα {επεέατο 6α[ιεϊτατετω Ἱπτεττεχας; Ώπίας νετὸ παςῖς,ὃς Ἡ]ς οπΙ παίσεα- 

αοτ α Πῆς., ἀἰραϊταιοτα εοπίετµες, γηάς εππάσπι {επηρες Ροβιάςάατ Βοποσεπι 

ἔποὶ πεσρκόξρισν. Ῥετ «οἱ]ατίοβεπι εχρτπῖς αμοπιοάο Φορεπες Ηετευ]ς γῖ- 

εἶπις Εσείς, -ᾱ- ᾱἆ. ἔπειδὸ ὅασε ὁπὲ τετεώρων αῤμάτων ἆ ῥυμὸς µέσος δν ὅπως ὃ- 

Σωλόης οἶκον Έχει μέσον «) τοῖς σοῖς τεμλυεσ » ἐξ αμφοτέεα» χερῶ α δεξι καὶ τῆς ἄθισε- 

οὓς πορευόµἍμο. 
τεσβαόρεισι ζυροῖς. Ῥες ᾷλ τετεύορα Ἰπτεμίσε {ππάχητας αμα ἀτίρατυπα» Ίπτθς. 

οἷυας πιοάτης εἰξ τεππο. 

ἀμφοτέραι ἰὼν χειεὺς.Ἠος εξξ,αὺ νεγαμύηαη {περάεπεν Ώπς ἁ ἄεσιτα πυε ὰ α- 

πίβτα ῥρτοστεάϊατυς Φο6εΏες,όν τερβύεοσ τεῶς οόμον ἔλει. 
) ἃ µάιας.Αροβτορᾶςε αἆ Ηετευίεπι,αυᾶ ρεεῖτ α {Ρίο νι ρτο {απαϊ]ϊα φοςε- . 

αἲς {πτετεεβοτεπναριά Ώεοςίε Ρταὑεατ:βαπίάεπα τεποτησ επ]της ἁ φοσεπε ας- 

εερεῖ πιοππος ε[ε δζ εοπαρεη/{ατος.Ττες ααεξ Ώεος ποπιίπαι, νε] νι ριᾶεἴριος.. 

ψε] ντ ραϊτίος-/{οἰῆςες Τηποπεπη»είΏς ππατίεηπι Τουεπα»δς Νάπετυαπη. 

πόσν πε. φάρο Τηρίτετ αρμά Ἡοππεσυτα «ριφρασικὸς νΟςΑἵµΙ πόσς Ἡρης.Ῥοττὸ 

«όρα γλανκώπτε,οἩ ρεπιρΏταίς Μίπετμα » αμα 1]... διὰ γλαυκώπις Αδίών αρρε]]α- 

της. Οιοὰ ερίεπειοτ γλαυκῶπς {ρᾷ τεῖοιήτασ,απία Ππρίτας εα{]5 οεμ]ῖς» ἃς 

Ρτοϊπάς εεηεῖ αἱρεόχα: υπὰς ὃς Ραβ]ίςί δε Ιέοπες , τετεϊοῖ]ο απήπιααπα Ρεηας». 

εα{1 ἁῑεσητυς, ἴ 

θώασα 3. Ἑ αεῖο Ρετιοπϊς-{οἴ[ϊοετ αιήα εὗτα Ροβτε τεπαεᾶία πποσταΆβης αά 

{αρεταπάας ἀθιεμίτατες ας νὶάεητας ἠποχιτίσαΟ1]ες{αρρεάϊτατε:ροτεβ ρατίτες΄ 

αἷιος Ώεος Η/ἀεαν ρτορῖειος τεάάετε. τς 

ἀλκα) Φοέμᾶν.Ἠος εἰ. Λούνα, ἀσάλλαξιν. δαπα Εὶς ετεάσρατις Ἐτληϊεϊς ἀλεξί-- 

-ιος Θεος.Πῖς Ἱεασιε ἆλκὰ Ὀοτ.ρτο ἀλκὴ πσπιβεατ βοήδειαν πακξ πεωςικίώγδε αλέέη- 

σηςὰ νετδὸ ἀλκῶ,τὸ ἀποσοβέωνἀποδιώκω. ζ 

εἰ -ὃ.Νοτμαῖ απο Ρεεῖε αὓ Αεὴ Πε, ρτίπαὺπι εοπίη ατα ρες «υπ οπαπε {οε-- 

Πεἴτοτετα, ἀεῖπᾶε ρετ Ἰοπραπα περοτυτη {ετίεπα, ἰάεπι ἀεεαςας 9οδεπες Ροβιάες.- 

Εμπεδυθεγέα βέοτον εκροπῖτ 5ςἶιο]. βίον ἀσθαλ» ω ἀθάσ]αισου, Ῥ/σ 1η ή1ο[Εη/{ 1Η. ἔς ὦ- 

όσαις «8 ρατεῖαίρ.Άεο]|.ρτο «ΟΠΙΠΙ. αῤρόσας. : 
παίδῶν τε σώδες.Ἠος εΏιο ὠπόρριω. Ἠος ἀῑπίτ Εοττὲ αἆ Ἱπήτατίοπεαι Ἡρπαο- 

"αάτ Ε. ν."ν 1ο. 
ἐπ ) σολδες παῖθον,τοί κεν μετόπιῶς λόωνται. 

«Ώασαα γετίηπι ας τεάἁ]ε Ματο, ΄ 

Εξ Άάξι ΠΑΣΟΥΗΗ:  ζἱ Α[ΕΕΗΕΗΥ αὖ αρ : 

Ἔξεε 3 



ο ΡΙΝΡΑΤΈΊ 

παράφρασ»» ἔσῳδ. κώλ. -ζ. ρετάφεασε. 

σπεαι {απ ρτα{επία Ὦα- έρας τοῶρ γωὼ καὶ αρειο) ὅπ- Ἄσπογεις ῥ7/ζΗΣΕΠΕ, 

Ἔεπτ: {πιὸ εἴαπι Ίπ ροΐε- - ος : : 
ς : ζ 9). σσ’ β 17 4εΙή-- 

- Σπα Ρτα βαατίοσεπῃ. ζςτε- Ρ7Α[ΙΖΗΣΊΟΥΕΣΙ άεμε- Δ 5 Χο ” ΄ ; εν 

δα. παπα πατό οί] οἶεε πιῖ- το ο έμκον ο ερως ο. πδαρ εερο- Α{6Η1 442έήη {οί 

Ἡϊ πιεα εοπ[εἰεπεα τις ὠτέρποιπ Νεοπρολεμω ἕλ- 11Η 17Η ὤΤεε; ΡΕΥΗΕΓ- 

Ἀϊεορτοίσπιο υετδῖς αἴρε- χὠσ ἔπιοπ. Τὰ αὐτὰ : {5 Κεορε-Ιεπμη {α- 

115 ο θεά Ἔ απα- -Ά πεις τετράκις τ ἀμπολέη, εργα[ε νεχύδ. Εαάεῖα 
τέτασε ετίᾳς ας- αμα : Β Ἐν ππε Ἀλης ΑαπευἩσ ας” απορία τελέδεστουοι- - ΑΗ7εη; Σε ζααγέτφπε 
εω/βτοσες ππεος αρο]οσῖατα : εν, οσο . - : 
τεπο]πετε,οἲἳ αισυπιεηῖί ὃς 7 ἅτε μαψιλάχᾳς» Διος Κοευ- Ζεµοίµετε  Ίπορια εὖδς 

γετβοσατα {πορ]α ἱαβοτασε: ο Ὦ ϱ 215 γε σα, ε[- 

8τ ρετίπᾶε ἔλοετε ΑτΠΕ Ἶ5 {ή σ1εης. 10/3 Ο6ΥΙΠΕὗΗΡ. 
αἩ πᾶσαϊοτεπι ὃσ Ὀἰατετο- : 

Ώσπα 4σετς αρπἀ ρπετος,]]αά {ρᾶς πουμπιαπι,νἱάεἰιεςτ1οπῖς Οοπἱρτίας, τα ἁισσὲ πιπ]το- 

εῖος τερετῖῖ ὃς τεσετῖς, : : Ξ 

ποῶρνωὼ.Ἠοε «6, 1ὸ παρύν. ἅαπι ατεϊεύ]ης νοςῖ γώ ρεβΡοβεις γίπι ἆαε ποπαῖ- 

ηῖς αἀτεδάι ΜΙΗ Ῥος Ιοςο Πε εκρ]ίεες τέῶ; Ρτο δῶρ,δε ρο(ενωω {αραμάϊας ἔχωσε, 

πο ο) “ἐμω. Ῥϊπάθτις νε τααρίς πιασίίαιε {ε ρυΐρεε αριά Αεσίπετας,οΏίτες 

τερεΏῖε ἀε[επβοπεπα:συαπι εαπχεαρτομειδῖα]{ {οητεπεῖα {αι αὈταπιρίε. 

το οἳ ἐμὸγ.Ο-ὰ. τὸ Ἐμιὸγ χέαρ ἅποτε Φήσει μοι οτι ε
ἵλκωσα χακολογία 3 Μεοσβόλεμον.ν νη 

εοπ/{οϊεπεῖαπι Εδεῖς Άτα Πιποςεηεῖᾳ Ώας Ἡῃ το τε[τεπι. 

ἀτεόπει.Ἠ ος εβ,σραχέα καὶ σιληρεῖς.Ναπι ἄτεοπες Πε εκ α Ρτ]μαῖ. δε σρέπομαε, «. 

ἆ.ὁ μὴσρέπεδαι ειωάμᾶυος.Ετ ταειαρ]οτίςὸ {μταὶ Ροτεβ Φτο αρεκο δι ζμγο. ατα 

αυοά βηαήπιοάϊ εβενῖκ νετεί αητ Πεᾶ! ροτεβ. Ψ εἰ ροξειεὲ ἄπθοπος»ρῖο χακότειπος 

ασ Ροτεβ,μος εῖ /η2]ῥ πογίόηρ Ρα ή». 

σὲ ἀυτὰ ἢ. Οοττεδείο ουα τα ἁιοίαπι ελι{άεπα τεβεὶεαίομεπα ατυπαρίς. ἆκ- 

πολεψ.Ρρες {ΥπεορεΏ Ῥτο αἰαπολέή. Ροτσὸ-ππε[τς ππθετο-ςοπηεΠΙξ» δὲ {επήαά 2Υε 

εππα 96 μο[ής τὰ ἀυτὸ ἱεσατωις, ηὐὰπα νε] ταῦτα» γε] απιαύτα «σα αἰής εἀῑπῖο-- 

Πίος, α . στα Ξ : : ο. 

τέωοισν ὅτε. Ῥατορπηϊα εὲ ἵπ εος απί εαάεπι εκ ἀοςὲ τερεταπε: αμᾶπλ νίάε 

τηη]εῖς εχροβτατηἵη Αάας.Εταβπή.Ῥοττὸ µαυλάχας πια]ὲ {οποίτας, Ῥσο μοι” 

λάχας. ατα Πε ἃ μάἡντὸ µάτίω; νΏάς µακίδιος,ᾶε ὃ λακέω, οἱ ην ΟάΠοσμάο. α- 4. ὁ 

κ), λοιλέω»; 11 Γηβγα φ4ΥΥ17» ὁ ματίω Φλυαρησέίς. ἳ 5 



ον Ἔ Ν ς ο ς Ἔ Ν νὰ τά 

ΑΕΙΝΙΑΙ Ὑπο ΜΕΓΑ, . «ΏΠΝΙΩΙ ΕΠΙΟ ΜΕςΔΕ., 
(καθε. Παάύ ευσ{οςί. 

ΕτδΘ3- τς ο ΕΟἘΈ ΝΤΕ 

ωβΕασ αΕΝτνΥ Μ. 

ΓΑ Ερίπεια ΠΠ” Ἰωμάσην ὁ [σπα ὁ βαά/] εμγ[ φμο υί- 
λοίε {άόμμε εί ῥεπε[οίο. μπι εκεγγΗΣ 1η Ίο ο ἡ1εί- 

σα οδ] μου 65’ ΠΛΙάΡ αἍημΙάἴογες μρή]σγις ός Ρο[εα εοη- 
οἶμά[ εομΩΠεΛάαξίσπε ῥοξεέεες , μα υέγοῦ Ῥιαεἶατος ἄοπαι - 

Φομαής ἐ7/ποΥΙ[ἐΓα1ε. (5 ᾖάφογες γεάδε ἆμίείογες. 

” - ΄ αράφεαστε, οροφὴ α. κώλ. δε. ο υμεπάφεασις, 

Ο γεπεταπάᾶ “Ἔοσεηείς ΄ Ώρα πότγἰα, χάρυξ Ῥμ]ογ1σήο Ῥεπεγά- 

ατατῖς ρυ]εμείταᾶο , απ ΄ῥρροβτα ἀμβεεσαῦ θιλοτάτων, ὀήμοργαιο ἁμήομμη ἵη-- 
ποἶσε ρταςο αΏαυῖς, ἆπ]- απο ας ερρτοβ πως σι οτε παςδωήοιση ὃ σαίδων ἔφίζω- βαγ αριόγοβα ο - 

τησι Ψεπετῖς τεσηρας ἄε- οσα Ελεφαςρι» »ὰ δρ ἅμερε Τεπεβ» ζη ππαμκα 
ππητίας ααῦτω ὃς ραεἡατᾶ,. ανάγεας «ϐ ΡΕ ΕΤΟΤΗΠΗ ηβάεηο 
δε Αἀο]είεεπεισα ἀεοοσί «ερΏ βασάζεις» Έτρου ο ἑτέραρ. Ῥα[φεύτν ο αι φι- - 
οεπ]15 δε ἔαοῖεἳ Ἰωβά ες Πα ο ατωτὸ ὃ χαρᾶ μὺ πλάναδώ- οσο ποσό πεεοβασα- 
αιμάεπι Ῥ]αράϊς πεεεβτεα-- κ σος : : ος ο 
εἰδὰ Πατητα Ἱπάίτα, (ΕΠ σετ ολ Έ σος 22ΟΥ ἘΚάΡΟΥ» -ὰ πα δς σερ» : 
αἆ Ἱνοπεβατω ὃς εσίπιαα 3 -αμεόνων ἐρώ- «44η αἷῴρ. ΟρεΑδΗε 
δεπετίς ο. Ῥεοραραίίοπετω, πσῶών ὀπικρατέν ολώαδεα. εβ ΖΗΣε1η ᾱὖ οΡΡοὔΣΗ: 

οκ ο ο. 1315 πο, αδεγγΖηζερ» 43 ορ!» μού ΠιδερτἍβρρείο- 
ος ος ο ος. ο. Β τν 21615 21Ο7)ΗΣ βοξίγ: ροβε. ᾿ 
Απιαπάσσα Ἱπιρε] ης: αἵπαπα ος ς σας Ἕα 
Άπτεσῃ αᾗ]ς νε Ροτε ν1ο]επτῖς,ροτ πα ἶπα αά Ἠδιά1πίς εχρ]εενοσετα ττα ῶς. Ὃ ια : 

ορταβ/ῇΗς ορροστυβῖσατεσα «αριαπἀο,αὐ» ἵπ οτωπῖ πεθοτῖο εἲ οδ[εταασἆα, ποῦῖς 30 τάς” 
“ση οις απιοτίρης αββιπετε,εόίατε απὶ {σης ποπεβῖ,εοΏίεα νά Ροἥς. 

΄ 21 5 τς Ξ 5 « Ξ ο σ-- κο Δογιῶ, νΡΐσαε 1η εἶεπ]ο 1εσίεης Δεσήα» εαπα παπα ἃ τεόξο Δεγίας: {εὰ ἵπ τεκτν 



(92 ΡΙΝΡΌΑΚΕΙ 

Ποῦεπινς Δώνίδος {8 σεπίς,απασπα ἁδῶιε.Ἰἀεόσας γ]άεεατ 1π ἄτη]ο {σεῖδαα» 

ἅνπι Δέιδ. Ἠϊς Ὦ μας Εής Δερίπετα» Μερα πΗµς, βατ] εισίος ὅς γἰδχοι 1 

Ίεπιεβ. . - : 

ὥρα πότγια. Ἐσοτάίσπι αΏ αροβτορᾗε αἆ Ῥμ]εμισϊεπάϊπεπι, είς οεςαποπεπι 

Ώαρρεάϊταιήε Εοσπια Ρυἱο μες εἰππὰ ἑαμεπῖς Παΐας Τ) {ίΚ1ς.ΕΙσβίς αιζοπι Ροξτα Οραν 

νε]υά Ώεαπι αἱιαυασι.ους ρυ] ονήτμά λεπι εείομαξ. αότγια ἀῑςἰτατ,{ει νεπείαἃ- 

ἆα, {ει εκρετεπἀα,α ποΏ1άΠὰ βοτπιὰ 6/ᾷ εκ Ῥοποσιπι ΠΗΩΕΙΟ : κάρυᾷ Φιλοπάτων, 

αμοπίαπι Ρυ]εωητυάο ὃ ὡμβειηυδ]]ες αππΏος αἀμεπΗτε ἀεπιησίατ παρρνέοενπαί- 

δων τ΄ εφίζοισα βλεφάροις: αυία γετίαιις {εσὰ Ίπεβς {οἶει , {εἀέπιαμε ἵη {αςῖερρτς- 

αἱριὲ υετὸ ἵα οου]15 Παδετ. 
: 

ἀμβρισα Οεπῖτ.Ὦοτ.ρτο ἀμβεισώ: αποά πεσυε ἁδυάτων τοδχὸ εσροπιἠζ 

«Τιαππα Ἱπεετρτεεες ρίεήαπε :Πεαμε Ααυμαφων ςεἶιοὶ. Ἐτεπῖπι ἀμβείσιος Ὠῖς εξ 

ροπὖς, ἄμ[ον παν απηὐγοβα. 

παρθοίοισ ὁὶ παιδων βλενάερι δε Ἰσαιίειτ ρε Ἰσοδωαμίαν Ροβεπιῇ ρτο 

βεπής. παρθόων παδωννεὶ σεπίε,ρτο Ροβεβππο παρθείοισι κο; παιδκοῖς. ΤΏ βλε-. 

θάρρις Πγπεςἀοεῖε εβ ρατεῖδ,ρτο τοτα 
{αςῖς. ο 

ἄμέεεις αλάγχας χερα. Ὁ Ηήριείο εβεξχιατη Εοτπιᾶ» απά ἆπο εκρήπαιπεας, 

{Πε ποπεβεας Πιοϊτή[απε ἀπιος, Ἰωβοποβης ὃς {1 εἴτας. Οπαπάο αε Ποπε[ῖο 

8ὲ Πιεῖεο αρθίτης, ὥρα τεζτὲ ἀῑεϊευτ,αήήθας πεςεβταςϊ5 ππαπῖβης απιαίοτεσι σε[ῖ- 

τε, ὅτ ἐξ ανάγ»μὲ ἡμῶν ἔρωτεε παραγγουται » Ὑτ αῑτ 9εΡο]. ας αυτεπι πεεεβπτας ε 

{οευπάκπι πάτάταπα : ας Ὀ]απάὲ α Βοπεβµπι ὃς Πςιταπι απιοτεπα ἀμεῖε: «οἩ- 

ετὰ γετὸ βιώως αἆ ἐΠεῖτωπι. 

ἁωέεριε. Ίω «οπαπαηῖ σεπετε {πηϊζας ἵωερος δ]αμά δν ἨΗ1Σ9 σετ 

ευ οἶπα ορροπατής νε] σιλαέός » Υεἶ βίαιος» Ώῖς ἑτέρας» ΕΣΡΟΠΟ γε] σιληεάὀ» Υεῖ 

βιαίαις χερα. 
Ὀ 

ὀγαπατα }. (οπωππεπάα: ἀείεξχαπι Βοπεβή απιοτῖ5,ομίὰ5 ορροσεΏ σα οσα” 

φας εβρτατε Ροῄς, Ιἀεμπάα τεδεβ, Αἀπετβή
ωα εξ ἀγαπατὰ Άττ. ΡῖΟ ἀγαπητὸγ ους 

πότερα πότεε»ν. Ἐτ Ώοτ. ρτο ἀγιπητὰ. 

σοὺς Έερρν «καον. Εἰἠράςαπα οσαείοπεπα Ἠαης εἴεριτο» δζ βαιάϊεπάματ 

θυλαντέε: νε Εὶς Πε Γεπίας, αγαπητὸν ὃ, μὴ πλανηθώτα καωρᾶ σσεὺς ἔρχον «καΞον φυλακτέου» 

ὀπιτοχεὴ {Ευ ὀπικρατεῖν δύγαδται Ἡ ἀρφόγων Ἐρώτων. γὶάε Ρᾳταραταίη. 

-- Β 9 

σαράφερσι». αὐτιφ. κώλ. 3. : μετάφρσα!ς. 

παΐες γείαπε Έπεσπητ ὧοι ὃ) Διὸς Αἰχ- ο Οµαΐες επί” Ισ 
«1... . ἀ 

ες : 

ΠΠ ααἲ Τοπεπα ος γα: τε λέκπεον ποιμλες ἀμβεπὸ- «ΑεΡΙΠΑΦΗέ εμύηε εσ- 

εοπιρίεσας 11Ρ Ξ  .- 
ος ρόραεΥ/ - πε 

πἶάεπι σαι οὐπι ελτο” ος : : ας : ὃν 

4 Κυρίας Φύρωγ. Έβλαςεί δν εἷός, Ο2Ρ74 οπογμήή. ά- 

δυ]αταπτ, πο εαπι νεραί- : 

σν 

Εμεϊεαἁιής εἶπς Βοσεσα ἆε- ομώ- 
Ἐν ο ποβ ῥίως οξ- 

.. 

«εὔρεσετ, ασαι υί «πες γή βασλειζ,λειεὶ κὠ βελῶς ἄει- Ἴομα Τε ΙΑΠΗ η- 

Ρτοίεσι , αποά ετο ος ας. 3 Ες βγεβαηΙΡΗΠΗΡ. 

1 τ. ἵτασαπς 
, ο 

. 

ἁσααπι, (α(ὥρετς πο πολλά γωπολλολιτευο δν «ση επ πα) 

ο ότει εἴαια5 ορροτζυπ
ο τεπι- κ. 

: 
Ῥοςς ἄπχοσες 



ΝΕΜΕΟΣ. ος. ΥνΠΙ ὃς: 
οτε απλοτεςθήαβποάϊ ἵε- ἀβοατ γὸ ἡρώων ἔθτοι ο7αὐαηΣ νιάεγε. διπε 
έχασα {οσηπι εἰτοππαπο]ί-  αρραιθταόγτω ῥασ7 επ βεζοΜηι 
εατεητ,{ατας ε[ὲ ἕτ πατας {- : : 2 ς ὕσελον µεία }ε πο- - ογες εγοῥαζῇη- 
ἅπας βεαεας, Όεποπς Ἱπ[α- Ἂν ελα νο ος τος ος Ἡ / : «φ 
ὰς ο ὰς Αεσῖπα τες, Εοστῖ- ὦδ ἂν ἄξιαι» εκογτε». Σά γολεύαης Ἠῑνης 2 2 -- ο . .. 

τυάίπε δε “ρταάεπεῖα ρτᾶ- ββεετε ἄῑςμισα είδα γοίμμσατῇ. 
Βαπτϊβίπιας :σασπι οὗ ποπηϊηίς εἰατίταάίηεπα γ]άετε Ρ]ετίαπο πιαἶταπι ορταῬαπε. Ἑτεπίπο 
ἀεθβιαϊ Ἡοτοξς εις γϊεἰηῖ,ααππα Οταεῖα βεεῖτατε ΙαὈοσατετ,δς αὖ οταεὈίο Αεαςας ἀῑέτας 
εῇει οαιπίατα Ἡοπηίπαπι ἀῑσοιππιας απῖ Ίοπεπι ραΐτεπι εχοτασεε , εἴπς πιαπάατίς εἶττα 
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εερασπαπίαπι οὔτεπαρετατο,γ]ττο Ρατ ἔπετασς, 3 

ὧοι, ἸΜΗπαίταπι αλείουες ἔρωτες.Ἐτ Ἆος εξ εκεπιρἷυπι ποπεβί απαοσῖς. Ῥοττὸ Πί 

απιοτες ἀἴσμπες ποιρδύες τιεταρβοείεὸ, Νάπα Υε ραίξοτ οτερεπι » ἤς Απιος σιων- 
σίας αἲἲτ, τορῖτ,ευτατ. Κυσρίαι εἶῶεα Πιπτρρτούες, Ἰναπι ὰ Ὑεπετε 6εηιις Ποπαίπατα 
Ῥτορασατας, 

ἔβλασεν οἱ ὧὸς. Ῥοιί Ἡας νετοα {εεϊρεπάμπα «ΟπΙΠΙΩ»δζς Θὐγώνα, βασλεις ππαιὶ 
εοπβτεπάμπα.ΟπΙά Πε Όεποπε αδί ἀπσχηπα. 

χθβσὶ καὶ βελῶς. Λεααϊ ἴαις ὰ Εοτήτπάϊίπε. δὲ ῥτιάεηεῖα : παπι σπα Ίλάνης, 
Έαης εοπῄ/ἔίᾳ ἀεποταπε, Ἐπὶς ἐβῖτατ Άεασις, Αμφότερο » βασλες τ ἀγαδὸς » χραι- 

σεεῖς τ᾽ οὐχωητή». 
πολλά γη. θειά1ο νιἀεπἁ1 Αθασευπα τεπεβαπτας Πεέειβιπή Οσταεῖα Ἠετοες. 

αῖα αἳ οταςυ]ο 8εεερεταπῖ» εππα ε[ε ἀῑσπίβιπιααα» αμῖ Ρσο Πεσίτατε Ἡ]α αυα 
Εταπίτετ Ιαροτοῦαπε,[οπεπι ἀερτεσατετατ.Ἠας ἂε Ποςίεατε ἀῑόχηπα Νεπῃ.ε. 

σεν ς ο πελτ ο λες : Ξ 
ἀβοατὶ γδ.Ἠος ε{ξ,αγευ βολεν μµάχιε.Ὦ) ΟΤ.ΡΙΟ ἀβοηπ.εχ α ῬΙΙΠ.δξ βο). ΡΗςΊΗ. 

Ελ ΠρηϊΠσας,βοηγε » ν/σγο. : 
πείνεδεαι αὖ ἀξίαις. Ῥάτατϊ εταβτ αἆ οδίεπιρεταπάυσα εἶις 1πβτδις, παυϊά 

ππαπάαβες {αεϊεπάπτη ρτο Πεεῖτατε. Νεσας επἰπι {ε ἱππρετίο εἶας {Ηοπαίετετε {ἷ- 
{05 γοἶυηξε νεταπα]ε εΠ.Ῥοιτὸ ἀξίαις ἀῑσῖτ ντ οΠαάετεε αἆ οταεμίηπα» ἃ απο 
Αεαευςνηµς Ἠαδίτις εβ ἄξως αιά ρτο (ταεῖα ος 1 πεσοτῖο Ιοπεπα ραίτεπι 
ΕΚΟΤΑΩΤΕΙ. 

σεράφῥασις. ἔπωδ. κώλιία, εετάρρσσ. 

τα απ αἴρειαταπα Α- ὦ τε κραναας ὃ) Ἀδά- ὁσιῳ αετό 1η Α-- 
αλεπαταπι ρορυΐστατεσε- γην αἷμοζον οραΧ. Σ)επύ ογώηαδαμε Ρ6- 
ὅαπς, ὃστετηρ- αἁαμπαβτα-) αᾱ ο ον ασ ἩΈλοημα. αι], Ας ση 
ὅρης : τπτα Ρε]ορίάς αἲ ἵ τα σα τας μα κ. Ῥείορ] 
6ραττατη ϱηβεσπαβαατ. Ὑε δε ως ώρα 
απτεπι Πᾶ ρτο νηϊπετας ἵκέας Αἰακὰ σεµιὠν 2ρωυά- αι δΗΡΡΙΕΣ ΔέμΩ γέ- 
Ὀταεῖα {Βἶαπτε οδεπεπόα πων,σπέλιος Ὁ δρ φίλας» πεγαπάα σεημα εὔα- 
{αρριεες γεπετιπε:Ώς εσο ἵεεο ἀαῶν ὃ' ««δὸ πώ" ἄθίομαυ φὰ- 7 οὐ Ρτο7δε» ὅ- Ρτὸ 
σας νεπεταπἆα ως - ρ1(2ε οὐμίζως αέζίησο 
Ἄεαει σεπαπα Ρτοςσπδο ό . 1741 2 
{αρρηςῖτες οσαης. ντ ἔςζ {ας Λυδία μήσεαν κεναθδοὸ τοις. πο αν ρεια ο 
στθι ἄῑεξες βεσίπα Πήίαπε Ἅ«αιλρλύαν» Δεγιδος οοσω) οῶ- Γοπογὲ Ῥα11έξαΓ 2Η» 
ἄποῦας «ἴπῖδας Έαεος, σνων, ο. κκ: δμ- 

ΕΕ 



αεοριεπάωσα.Ῥ οσσὸ ἱκέτας Ὀ ος. εβ ρτο ἑκέτης. 
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Ὠ]πίάϊ αἰπαάσασαι »εἰδίαις κ πωτεὸς Μέγα Νεμίειον ᾱ- . γη ϐ' ρᾳ1γή λες - 

φαί Μεσα. Οποά εααῖ- 
: : ς 

: ος ου σα Ἱεῖπεβμι ογηβμιεΏ- 

ἄσπι ελάεπι οΡετα Εασ1ο, ο ο 

ἆππι ας Ρτο σιᾶοσία 5ε- λες. : νεῳ- 4. τοι Φύτευ- - ΣΙ. Δια εἰ Ῥεο 

ταῖπα,απατάπι αἶτετ 2ἱεετα αι αι βίσπέαεα Γη 1ιείγας βο- 

Ξ . «ς 3, ο αι 2 ος ασ 

ἀϊμετβς τεπωροτίδης Να. λος ἀλορῶποιο παρμοώσεν παήπίζη ἁμγαθι{ίογ «Β.. 
σπςεαί {παάιᾗ «ασία τεροσζβ- 

- 

: : ερ. 
εἰς, γπιωῦσα αΈετο 1413 - 
Ῥατπιοπία, εὔτεχταπη,εάτωαε νασίαπι ας {οποσαπη 5 απο ΤΠ Όαην Ρτεβο{ο ἀἰαάεπιατε το: 

πποπίππεπτο ἀεςοτερῖητ.Πἱοαπτεπι αρπά Τουεπο{πτετεε οτε -- 
ἁϊπιίαατας, ἔσταπσυατα ατας 

α5 οὐειπεατ.ΝατΏ απς {αίεῖτας ὰ Όεο Ρ]απίατης, ἁπτα-. 
νε 1 νε γοἱο,απὸ {αἱςίατεπι 1Ρ 
Ἰἡμος είζε {οἷετ. 

ὦ πε. Ὀιβεϊραίο ἵη αὖο ποππας ριααῳρποτύπι ρορι]όζαπη Ἱεραιος αά - 

Αεπουπα[ή πε Αελοπίεπίε»»αιή εχιτα [απισι:α1) 1 αεεάαπιοπ1) αὐά ἵπττα 

Τβῄπαυπι Ῥεϊοροππεβαεμπι ΠαὈίταπτ. 

: κρανασῖς. Εριλετοα Ατιεπασιπα δα τί σραχύτητα» ΠεΏεῖ κράναίωὼ ΙΦάκίω» δε 

Άγλον αρΡεί]ας Ηοπιεεις. ΑΡααιην Ώοτ:6: Ροξτ ριο Ἀδίνας «οπΙπη. Βεδλὲ χρα» 

γααὶ Αιπεηᾶ ἁπομητατ,Εεας επίσα λεπόγεως σε τθετα.ντ άοςετ (σαίεΏυς {απ ος8Ε. 

θὰ ατιες. 

αῥμζον 
Ρε.Ροιτὸ εραΧ αγμοζευ εἰ», 

«οτι οἵαίοπε βαἃς {επιεηίαπη εΣρσίτωας.. 

Λα. θῴχριω, : 
Πελοπιήδα, δὶς {εάρτυσα Ἱεθίευτ νρίσαιε. 

5ἶπε Παβεης Πελοπνίαδα: (1ο παεῖτί εαυ[ὰ 1η νετία εβ Παδεπάωπι. 9ΡΑΙΙΑΠΟΦ. 

8τεπῃ αρρε]ίατ Ρε]ορίάας:α μία ρτίπεερς Π]οσηπι Μεπείαις, Ῥεἱορίς πε Ώε- 

Ρος:ᾳαυβάςπι εἷμς ραῖες Αττευ»,Βε]ορίς δε Ηἱρροάαπήα Ες Ελ». Ῥαβπαιοι- 

τεπα Ῥορμίαπ αἰπίεἛτίς αξομάης ὰ απο ία Ρεϊπςίρίς ἀεποπαίπας Ροξτᾶ»νε ΑΔερι- 

Ίετας α Αεαςο Αεαςϊάας:(αᾶπα μάπα Ώοη ΟΠΙΠΕΡ εἶας [ππε ΠΗτρίς. 

ἱκέτας.Αεςοπαπιοάαξίο εκοτά!]»τῖ εκ ΡαταρΏταα νίάετε εβ.δαρρίκαϊ ρτο Αςε- 

αἰμαίάσυε πιεεδηγπαςὸ,ρτο Αεσἰπετῖς: Νάπα απᾶ ρτο νερε ΠαρρΗεατ/αρρµε
ας--- 

δε Ρτο οήβη».Ἱἀεόσιε ποῃ επ ξαιο αδδρ. ώγοῖ ἀςῶ) » ἂςε Αεσϊπεεῖς Ἡι 6επετε: 

{εὰ ροεμ]ασίτετ 4ε Βςε ἁποδις, Ὠάπίὰς δε Μερο»ρίο αωάθης Εὶς Ἀγπαπυς ει. 

Ώος.νεὶ περ]-απσπι ρσο ἑεμοζον,δ ρα Γαποῖς Ρίο λαὸν νι α.δ1 {α- 

νετοξχὲ εκροπίε 9εΠο]. το 7λλος ἐς συµφωνίαν ονειρο 

ᾧ πε Αδίώα:» ὦ τε πίὼ Λακεδαίμο- 

ια αυδάἁ ποπ] σοάτεες η πωαξ- 

εἶας {εἷ- 
ὀριάτωγ.δὲε ἱερεπάντη ΟΡ παείτυπι.δοἶεθαπε νετετες ἄπθεδτα 2ργάτων » 

Ροξ(8» πα ταΏσετοὰ απο {πεσεβυπῃ ξαΠεαπισεσητα ρετεῦαπε: ναρεεε 
εαρατ:αααπἀο αυκ1Πυπορπιαπας ταησεβαης. ο ο ο α - : 
Αμεροτίοξ Πππυῖς ποιήλον ἔμωον. Ἰάαιε ἅἲς 

Ιβειοῇ,ναςιάπααιεξΙεπαεῖος Τγάται. Ἔ ετε ΐεα 

Έσει 6εῃ Ἔ 

παπάἆο εοπ/ἐπ{άση, 

φέρων Ανδίαν ύσεα. 

ἅπ- Μυβσα ἔαεταηῖ ατῖ 

{εσοτία»ες Ρεταρύταβ.
 

ϱὸ Ῥοδτ.αάπε 
η 

{5 αιά8 Τγάή 
βαση αἷ- 

τῷ.ρτο απο δὲ κο ὸ, {ὁπογὲ :ὰ καγαχή.Ἠ ος
 εἴξ» 179,βοῦ» 

ο. . 
: ν ο μέ 

Ἁπώποςινεὶ 8 Χα γΕΩ2ΤΟ πες ον. Ξ 

ος ἀῑεῖξ». νεξ ειδά διοσῶν οαδίων- Ἡ 
Φαύλῳ. νἱεεῖτ Ὦ 1449: νε] αιιδά Ὀ]πῖς 

ἐτ Μεσας, βπςιιΗ παπι γἰέτοτίαπι Παάιο τεροεταήης.0π Ροβεσῖοτ {επ
τεα- - 



ΝΕεΔΜΕΟΚΣ. 08. ΙΙ. «ος 
τεῖα πἠδί γἱάεεις Υεσο πιασίς εοπ{ΕΠζαΠεΑ, 

γεµέεον. 9ἱς ἵπ ποπηη[ἡϊς εοἀϊςῖουις αἆ ππατσίπειη {εεϊβίεας : ὃς ρσορεετ πιο- 

ετηπα 19 εεχεα {εεδεπάυπα ος πιοάο. γεµέειον ἄγαλμα ἸΠτοσρτεταξυτ Φεμο]. 7ὸ 

Φεχαμμένον ἐεγεμαακίω) γἰκίω πούνµα. Ἐτίε ἄγαλμαρροξαια απο Πε Ιπίῖας Πατυασἰπιὸ 

πποπµσπεπέυπα Βατηα ροεῖα5, σας Ἰδεπα.εἈγπιηηπι Βατηα απτεροπῖς. 

σι Θεῷ χτι. Ἐαείο ἕητ Παρρίες αἆ Αεαεμσινεπίας, Ἰνιαήσασι απία εαρῖς 

ξαιείεατεπι Αεσἰπετίς εἶης ορετα οὈίπετε,απα απ ηπα ὰ Ώ)εα ἆατα ἔπετίε,ἔατη-- 

τα βε ἀπταβί]ος. Ἑτ Ώαης Τετῖεπα {εεπιοπίς ταἰαὶ γ]άεευς ροίζαἶστε πιεῃς απεβο- 

τῖε:ᾶς Ἡ Ιοπρ]ὴς αὓ εα τεοςάετονα ή Εΐ5 γετθής Ρρύταπε Ροξτᾶσι Ὀπϊάϊς νιέτοσ]ᾶ 

Ώεο αεεερεαπα΄Έεστο. ατα ἵτα οοπηεσίοπεπα γετροσαπα» ὃτ επιρπα(Ώ εοπῖυπ- 

θῑοπΐς, γαό το,ποη Ἱπιεπίο.ς αεετήπα τα Ἀεαευπαινεὶ Ώειπι ξαεϊανεί εο αριὰ 

1οπεπα,νε ρα ἀιδεῖ Ηετοξςρίπτετεεβοτε νυ]ε νε. Τουἱ5 απξετη εβ ἱππρετήσί {ςε-- 

Ἡθιεατοτη:νηάς οἷης Ηγπιπο ΟΠ ἠπιας μις, δέόδυ αθετέώ τενὸ ἔλβον. 
ὄλβος. ας νοσ.ποἩ ἁῑιϊείας,πος οςο»ίεμ οβες Ρεεμίαίτετ Πεηϊβκαξ,αις 

ταπεὰ σα ραῖς ε ασια Εος]ςϊεαεῖς,[εά Εοεἰτείζατεπα 1Π 6επετε. 

παρμριώτερος.Ρετ {γπεορεπ Ρροξείσαπα ΡΙΟ παραµονώτερρεὰ Ῥοβτῖμο παράµονος» 

ἁμγαύΗ)οη[ήαης. παραµογὴ ϱοη/ἑαησ]α. ᾱ- 

φπιρζφεοσς. Ὡροφὴ β. κώλ. 3» "μθφρασς, 

Όσα ξα[ιοῖτας ὰΏεο ε- ὅσσες 3) Κιγύραν ἔ- Ξ οκ ὂ ο ο 

οε(ῖα Οἵαγεατα ΟΥρτὶ Ἱπίαὶς Ἅβρισι πλάτῳ πυτὲ Ὥποτε Κύ- οπεγά!γ ορίύμε λατ1- 
1η ἄπα Τῃιεο τεσεπ» ἆπτα- ο τος 

Ῥέβδας ἀῑηεης επππα]αεί- ο ση το οτε τν Ὁ ο 
τῷπιὸ απχίτ, Οσ]ης Εήβοτία «ὑθαμαα δν ποπ χρυφο  αμαντων -σοη[[ίο εε[εγῖόη» Ρεάῖ- 

«Ἠαιταίοπει,εσο απ αἩο- δε ὕως τερίγαπε ΡήίΜ/(7ω2 

-απὰ {ππι γε]οεῖοης αἆ ευς- «αρίν τπφάμἁν. πολλὰ 1ὸ “πολλώς μιά ἀκαρ. Μάζα 

σεπάωσι ρεάνρᾶς, ος ο, λέλτα, εί ὁὶ τί ἁἰῶα 
-ᾱἆ ἀῑςεπάππι ΄Ῥτοσαρτας, το δες ς ο. 

[Βἰερταεἷάο : δε Ρηαίσσαα Τε αἳ Έξευεβητα σεφ» οὓμα- /8η5.3 οµᾳ αζέΠ εὖτ 

-αϊαπίά ῥτατετεα ἀῑσᾶ, ραῦ- ται 44/56 ΣΕΠ ἄεεμταξ 

Ίσα τοίρίτο, νε εοπΏ παν βασαέῳ ὃς ἔλεγλο ο πᾶς 2η. σε εκάρη αά ἐν- 

εαρῖαπι.Ἑτοπήσι απατά πωπ]- δν- ζογάσίοηεήε - 201136 
. - . τος ο 'ορόσλον ολο ον. : Ρετ]ζμέηηη εξ, σε, 

εεἀ]οςὰ τερετεχετω Αταυς «σετ 6) ἐσλῶν αεί ἐπμίάν. ΑΣΓΠς15 αμΣέ 

ραδ]ίςε ποπ ἴπποεαεσωος, ΕβόΥΟΣΙ οἳ ὃς ἐείζει. τροπος {ΕΠΗΡΕΣ πιάτα 

ψε]ατ {ποείεαπο απεπι στα 

Άήγτε]α Είία εοτητα τς, «ὔ - : δε σε 

σπεταστατς.ΠΌς εξ οοπ{υἶευπα οσα αππέετη αἲήίαπεπον ποια εοποπήρ {οἱ ὃς εχΧΑΠΛΙΠΙ {58- 

Ί]εετε, τι αεευτατὲ ὃτ ρ]απὲ εχρ]οτευτας,οσωπῖηο Ρειῖευ]οίηπα εΏ: ἁατάτα ας {ρυῖά!ς σηαῖς-- 

τα εαἱστιπία, πα ταπασατη τεῖο Σεσίλως. Τωυ]άΐα απτεῖι (οἱαπιπιοάο Ώοπος-ξξ ξοξτηπαῖος 

ΡεΏς,εωσα ἀετεσίοῦθας-δς ξαιοῖοτίδας ποΏ «οητεΒάῖς. 

ασ ζεκογ]ογίδης Ποη εηΣεπάΗ» 

ὅαπερ.ΜΙπαϊσητα ὄλβος ὃ σα) Θεῷ Φφυτευθείε. ν εἰ εεῖαπα μὶς αξείου]α» {4ποΙυπέΗυός 

ο ο τα Ροτεί δἁ σὀ Θεῷ.Ώς (πγτα ἀῑότυσι Έγε κ. ες ἢ 



οοό ΡΙΝΡΑΕΙ 
Έβρισε σλέτφ. ος εβ, αλεισιώτατον πεσοίηκε. Ἐε εετιὸ εαπεα Βιετηητ Οπωντες 

ορες.ύεΙΏ Ρεομετβίησα γεπεήπειαμοὰ ῃαδες ἵπ (11. Εταί, 7 

ἵκαμαι δὲ. Ῥταελάϊς ΠΗτοιίαπαι (µπγτα: 1η αυαπῃ γηληετίαπα εκειατετε τ 

γυ]ε, εσσι αὐία ἀῑρτείπο Ιοπρίος εΠετειπα αμία τα ἀῑοία 
ε[ει τερεεϊείο «ο ποτ 

πα: ος πημἶτοσωπα {ἐπιοπίρη5 ποτα μπε. Οποά { οι]ά ἆς Ιρίο ποιί - οσα 
οπιπῖρᾳς ποη ποτ Ρτοέειτε γε]ες, απίαία «αἱυπηπῖαπά1 Ἱπι]άϊς ἆατςε - Ὅιος . 

επῖπι α[απ]ά αμοά νϊεῖο γετεετετης (πηγα 
: αὐοά ᾳἩαπαμαπι ορ ζει τες. 

μα! ἕαπιεη. Εοιτατῖς ἱβπαμίατε Ρροβεπε.ςεπάωπη απ εετα ο. Ἠταβ Ἡ] ας 

Ἠαδες. Ρ919 ος 

νεα 3. Νοια ἀΠευπεασ,εοσαπη σείρεέχι. απ! η ἠ]άμπα ἂς ᾗς απάϊμετιης: ἃτ 
ους ντ γπταρεταπάα 5 1Ώ ρυδ σαι ΠοτίείοΠι Ώοῦ νεπετιης. : 

σιο;.Ἠος γοςαβα μπι αἆ ἱππρ]επάυπι γετίαπα ομπα θεμπι]ἁῑο αἀάο,ντ αιοά 

Ροδτα πιεηεί αμαάτατε γἱάσατυτ «μη ἐρίο ετἶαπ ραυ]ὸ Ρὸβ Ρτο ἅπας ας : ἵν 

πηείσυσα {ορο. ος κος 

ὅσλον Φδονερᾶσ. Οποπίαπη πηςεοἩ {εευηάα {Παρα εξ τειής, ψίάστιις ἔψον. 

ππειτο εοστηρτεῖαπα αὔειτε:δ; «εττὲ απεττ.]ἀεόφπε αμαπαΙαπαποπ πια]ὸ εοΏΠς- 

πῖτ οἆ {επ[απη,παιΙά σπα ε{ςα ε{ῖ δς οὐ {οπίαπι {πμίά(5., ππατετίᾶ τερτεβεπβοπῖς 

πϊμι]οπιίπυς ἶοςο νοςαβι]{ ὄψογ,ροπο ὅπλον. δἱς πιείτιπ τε(ἴταετυς: δε εμας 

ετίτ ααμὲ Ῥοπυ5.Ναπι ςαἱμπιπία,δὲ τερεεβεηΏο πε» ΕΠΟ απ1 Εε]ο «οΏτ:Α τι. 

πετίατῖος ΥγεΠΏΤΗΣ ἱπαίά!, Οοά]εῦ αὐξξ πιασίπια {Π Ραττε Βηῖς «οἶο αάάίτιγ λό ρα. 

{εά πιεισαπι»δ {εαίης 14 νοςαδυμπι τε(ρυίς.Ῥουτὸ 69615 εβε ροτιής Ιαρίις αν. 

4σλον αἆ ὀφου1Π ΕΥρ15.. 

ὤσβετα. ΑΟ {πωϊάςπά δις αἲ Ππυίόῖααα εταηςέετε {εσπιοπε!ᾳα. Ἱτασιε ἵπ Πας: 

σποπις Πηρρ]επάυπι Ιητετρτοταη ίνες παεητς αυελοής » φ86Υο;. Ῥοιτὸ ε Ρῖς 1π: 

Ἱπυίάίαπι ὃς ἱππϊάος ἀῑρτείπο. . 

ν 

σαεαφεασου αὐπορ. κῶλ. ὃν - μετάρεσοσε. 

ταπε ῬιπΠαπτή- αν ον ο ; : 

τος το. Ἐ ποιάνοηης ον πι ταοωνος 1ῇᾳ 6 Τεἰαμομό ᾗ- 
3 πα 14: σ Ξ, εν Π τα - κο 

Εμοο βιαιρβε δε Ἰαυσία θώνεν ἡδγ, φασγαίῳ ἀμφικυλίσ- {η αὐ/αρής, σἰαά10: 

ἀπραείεατοη «ὃ αάεριε τε ος τς εἰγοπμοίμέης. (εγεὲ 

Ῥτορβίο θιλάο Ἱπευδαο ης, ἳ αγ. κασο Ὦ, ἅπορ ο) ἄλκι- {ραπ Πησηα ϱήεεα- 
σαας ἑοπέοάεΏτ- Σρίαπα μον λά- : 20 

ηπε εοη.. ρα : 2εηΕεΙπο εΟγάε γεγὸ ῄγε- 

{ατὸ απΙᾶ ἥπσαα ἁπιετία δα κατέχει λυ2ρῶ ον γε; , σε . 

πο ΕΩῖς, 14 ολα ατα αττε ἆἷ- σον Ἄβλυρεῷ ο γείκει» μέ 11Η οὐ7ωο 4εσήεσ: 

εμάπη” πασΏο Δρίπηο ἆ ος τω σος 1 Εγ1β1 2 κ τ 11Η 

3 ο 2 
, - 8 Ξ 

Ῥασπαπι ΕοσήτεΣ οδεαπάᾶ ᾧ ευδει γέρας αὐτέτα- «πηγε νΑγἱο πεπάαεἰο 

Ρταάώταπι ΟΕ ΏΟΏ σης” ος ο τς 3 τς τα οὐσεμσα έβ 9 

Ἠλ]ηεταπτ, 1 ας ος ο. κρυφίαιστ ὸ ὦ αάζος Οςνσ- ερ ει επ 44 

οοπτεητίοπε ας ο ρα, ος : : ήγασή» 6/2 Ῥαπαξ. 

να ταπῖα 14 ρτᾶ Δαναος! εράπευσαν. ἐπά21/ΕΥΗΠΣ: αγ 44γεβ 
ος ἀεάεταπι ΠΙΑΧΙΠΟΠΙΣ η ΜΑ, ας : : 

αι Εότεταάίπε ΠΟΠ Ροἱ ας οταν : . ρεσ. ΑΝ ΡΥΜΙΑΣΗΣ αρ». 
ο δν Ξ . ἀ 

ἀεραυ{εὰ «αΠἱἱἀἰσπιςιό μή 346 ὅσλωνγφογῷ πάλα, στ). εμῖη εκάε μασ» εβ.. 



νεΜμεοια ορ. να «ο 
φειίταα Επι θαας γατῖεσαταση οτασῖοπεπα Ἡαῦπσσας. Ἐτεπίσι γετβρε]ῆς Ψ]γβϊς εἰοαπεατῖα 
ἀεταπίβ, [αβτασία εἰαπετίατη ξεισὶ {οἷῖτα εἴπς η στατίαπι Ώαπα] τα]εταπ:,εὔππα ας Ῥε]]ασοτετα 
ρπαπατη,ρτοϊηάέαας ποπ τπεῖτοπα , Αἴαςὶ ξοτηβππιο τῖτο Ρτατη]ετατε, νηάς πιεττ πιο 
βἰπιοταπι Ας ΒΙῆς Ρε παῖο Ρτίπατης {ειρίατα Ἰητετέςεῖς,ροΐκα ατα ἔστοτϊ »πιοττε απεττοπάᾶ 
ἅπατα Ι5αοππίατη {παάσητ, ἅῑα τεβΗεῖΠετ. 

΄ 

κεῖγος }ὴἘκεπηρίαπα απο ριῶεςάσεπίεπα 6ποπιεῃ 1 αβτας. δἴπιμ] τερεεμεπάϊε 
Οταεοδ,ααδά ρες Ιπηϊάίαπα Αἰαςί ποἩ. τή Ὀασετίης Ασβα]Ης ασπια. Ἰελαμῴνος τ]όγ». 

Σητς Π1ρε κ} Αἴαντα, Νερ]εέχο αΠρπαεητο δύνεν, ρτο ἐφανεγ. ἀμφικωλίοσως Αεο]. ὃς 
Ξεπµπᾶτο σ.ρτό ἀμφμωλίσας. Ώ ἁμφικωλίω. Οβάεπτεπι απἴετα ἵη εᾶάς σ]αάϊως 
εἰουπαμοἰής, 

3 μυ.Ότο πνὰ αιοὰ ἱπάεβπϊτὲ εΏει {ηπιεπάυπι, τερο(άἱ µν Ῥ{ο ἀνὶ» αποά 
των ἶτο «οσωπιοά ας πῖἩῖ νίάετιας αἆ Ρεηριαήεατεπα. οι ἵτατηεη Ιεδείοηεπα αἶπδ, 
ΙππρτοΡο. ὤγλωσσυ,1Πτς[ΠΗσο,ηον Ππσιια εατεητεπ],{εὰ ρε) δεινονλέγευ.Ἑτίταιιε ο)- 
Ροή ταση Εηῖς ἔνγλωοσοε,ε[ο/πεη» .Ο π1ἆ πας Βϊς νετβί5 λάδα κατεχερ «ορποίςες. 

εχ Ραταρμτα[. 
αντέτατω.Ῥετ {ηςΟΡεΏ Ρτο αλατέτατα, ρἵᾶ. ΡαΠ. υετβῖ αλατείομαι αΕΣοἴογ» 

οὐ{επάογ.ψεῦοος αἴολονο ἀῑςϊευσ,α ία γετίτας παρε ΗΠτιᾶ ποπ ορετ Βαςο»{εά ππε-- 
ἁποίπιρίτα ντ Βοίεα]Ις τἱιετοτίεῖς παεπάσσεπι οτατίοΏεπι αδωίω Βετὶ οροστεᾶτ. 

κρυφίαια.Ώ εμΏτις κρυφία, ΨΙφοι,νε] ἄφκοι.νεἶ κρυφίως φεεέμλναι. ΊΝαπη Ρετ {ετι- 
Ώπία,εείαεο Εετεητῖ ποπιίπε,Ιηβτασία ντ Ρ]μσίποαπα ξεταπευς. 

Βερόπευσα». Ἠῖς Φεραπενω.εχροπο {πήμίσεγε: Χαπι ἵπημετε γαῖε ροξτα Ώα- 
Ώαοδ,ποἨ Ρτο πηεσιτο»/εὰ αἆ στατίᾶ {αβταρία τα]Πε, δι ΥΠ Εναάε.Ν οιαπάμαα 
αυτεπι «β Ροξταπι ποβσυπι, Αίβοεπι ΨΙγΗ ρταίεττε {ο]ετε,α[ὰς ρ]ππιηπα εκ-- 
το]]ετε,αποπίαπι,ρυτο,Αεσίπεείς γηάε Ρτοξεξχης εβῖ Ρατες εἶως Τεϊαπιοα, {α- 

Ἡετε. νηῖς. : 
χευσέον. Αητεα-ποπ οὗ πιατετίατη,/{εά οὉ ατεϊΠςἡ εκεε[]εητίαπα» γοςαητιτ Α- 

ελα]]]ς ατΏωο. ες Πῖς ν]άε ]].σ. 
θόνω σάλαισε. Ῥηταίεος Ἠιῖας επαρΒαβη εχροπῖε ραταρΏταῇς, Ἐτεπίπα Ιπππε- 

τε νυ]ε Ρροξτα, Αίασεπα ποῦ 1ςσο ππαπις γΙο]εητας ΗΌἳ 1Ωτα]1Πε » {εά Ρος 1οα-- 

σαπα ἀς ΠΌετασίοπεπα»οα μπι ἱπιραπϊεπσία ἁο]οτῖ γὶέτις εἲ. 
ὋὉ 

5 ο δ 3 , Ξ ος ος 

παρροθασ:. ἔπωφ. κὠλ. (ᾶ, αετόφρκσε. 

Ῥοχτὸ Αἴαεεπι ρταΏση- ᾗ μᾶν αέρια γε δεῖ- ΤΙ σπαν 
εἴοτεπι ὙΙΠβε Ἅείατο- 
Σεπι ΕΗ1Πε, {ατὶς αΙσαυπττες 
Ἀδνιτοσπε σεβαετὔτο απᾶ- να ὦ : : 
ἆο εἴτεπτη ἈεβΙίεωτεεεης Ὁςδ ἀλεξιμβείτῳ λόγχα;, τὰ 
ἃ Ρατ]άε οεεἵἵαση νετίαθαὮ- ο 
της. ταση ῥετ τες πΏπι ἀε- ομφ Αλλες γεοχτύω ο] 
εευπῇ] ἳ μο ποπ]! ὦ ο ; 11η 7είέΠ: νό ο αερα αν ια ἄλλων τε µάλέων πελνθδέσρισν εἰ εν ειέπς 
: Ξ κ : . Ρε τς εΏτία ὃν {1/7ε7/εζ μπε » Ρατετα 
ΧΠΠΕΠ «εεΙἀξτε. Ἐτεπῖτα ο : : 5’ Ξ ρ07 : ε; η ήροπως ώ γνετὸ αΠιογΗΠΣ {όρΥΗΊΣ 

Ῥετ τοῖππι ἀ]ωά τεωρις ἀμέραμ1λέεα δὶ αρα παρθασ» -- : 
εξεέ 5] 

εσυ ο) Ῥερμό χε:ὶ δω 19 ϱα/λάο εσχρσγε 

ἕλλεα ῥῥῥαρπελεμιζέμβνοιν 
γίμενα 1ΠΗΕΤΗΛΕ, 

ῥε[μσεγαμζε» «η /76- 

1141227156 /ογδαίίης 

Γαπεεα, Ρ47Σ11 Φ1Η14εηΕ 



... ΟΦΙΝΡΑ ΕΙ 
Αἴαχ δεΥβες,αβαπιος- }ὶ) πάλαι αἱμύλων µύδων ὁμό- εος ρεγάρπε]δας ἵπ 
ταΏσπι οτορα]αιτῖεῖς ρτα- 2 

Πάϊο Ἐν τος, ρα- ες . υ πο» ἀλλ. Ο619/4 ἡσεπε 

τς Ροεεϊεαδτως Βαεταπε,Ώσς ος ολοθρασης » ΧΑΧΟΠΟΙΟΥ 07ει» Ἐε(Ηοζαεσα ετα» 

ἔεταπι σεβατασι ααπα]ί : ορ. το ον ο» ὀαπάργηπα 

πιπ]εϊτασἶπε εἰαταετυπτ νά ἆ τὸ ᾧ λαμσεβννιρταε. ο” α-. 

Ρίατες απᾶσι Ψ]γῆες δερο- τῶν ο ἀφώτωγ κὠθοε ἀπέλεισα- εοσ]ΣάΣγλκ ν Πλα[οοε 
Ώοτες Ἀοβες Δπαχ ἵπτετε-. ασ 5 : ἆ 3 

λες οββγοῦγ ΜΗ : μα φης- 
τηῖτ. Οποσῦπα { ηπ]]α ᾗα - : : : τος 
το ο. ᾿ὤλαις εἷο- ἀεδὲ ἐή ζμοή ε[ /εμώ{ησε » νἱοίεηχεγ ἀεργα]ε,ού/έμγο-- 
απερτῖα Υ]γῆῖες Ἰπιπιεήτὸ 411 44Σ67Ρ 6ΙΟΥΙΑ βε1ε ῥΗΣεµίαη». 
Ρταππίαπι ου παῖς αἱ ΜΗ] σοίτιι:α απ ἁοαπ]άετη οξ[οίᾳ νυ]τίς Ὀοπῖς Εα]]αχ οσατοπῖς Υεσβᾶ- 
εἰα αὉ οπιπῖ απο [επιρετ γ]σα]σ-αἴα ας οι νΏ ὃς παπς Ἱπαιροβίοτες Ρ]απάϊς τετοῖς ἑταπἆεπι 

οδυείαητες, ἀο]όίαε εοπιπηπ]{σεητες., ἀαπιποβ ορρτοῦσή αμέλοτες εχΏτεσαπτ. Έτ εετιὸ 
1Η εαρτῖοία ἱοαᾳπςητία οἰατίταάίπεπα πβσηίαπη Υίτοσαπα γἱοἰεηῖετ ορρτίπαπης , ὃς Ισποδ]τᾶ 
σ]οτίαπι α πάτο ῥτἛᾶτες πιετίεαπα πό {ηπε, (απεως : εἶπι αΠοαπὰ γε Ρροτε γαπα ὃς ρυττ]άα 
Ειοϊ]ὸ εοτταϊεασα «ες. 

ἡ μα). Οοπέετε Αἴαεαπγειπ ἩΙγβς, πιασηάπιαπε Ίπεες οο5, ποσα Εοτείεῖ- 
ἀῑπεπι Ὀε[Πςαπιἀήσσίππεν εοπ(Ητηῖτ.Γηημῖς αὐτετα Ροξζα» ὅτι Αίαι τε }) Όδυσ. 

σιο ὧς ἐξέσου τοῖς Τρωσὶν ἐπολέμησαν ο ΔΑ ὃ ᾧ Όδυσσεῳ δειλὸς ὠῶ,ὁ ο Αἴας ὠδετο ἐς 

πόα πολεώις. - 

αόμοια Έλχεα ῥῥξαν.Ἠος 9εΠο].εχροπῖε» ἐχ. ὅμοια ᾗ αύματα ἔλαβοννετἡπι πο 
ας αεεερεῖς,{εὰ ἃς 1πβ18119 να]πετῖρις Ιπτέ[Ησί ἀεδετ. Ἀδαπα πο {εσίπους ἵα 

τοτα ΤΠαάε, {επιεί ναἰαΞταξαπι Πε Αἰαεεπη:αΠαπα παπι Ἱεσίπαυ». Πως Ψ]γάεα 3 

ὰ 5οςο Ηἱρραβ Η11ο νι]πεταταπα. ἕλκεα ῥῥέαι ὦ χεξῖν εξ -τισρώσκειν σῶμα. ὃς γει- 3 

«Ῥατίπα εκείχατε να ίπεγα {η ῶγβοτε. δΙευεῖ ἀῑκίτ Ἡοτπετ. 11.20. ὦ ὅἳ ἀστοῖς ειδος 

ῥέφνωντο βαρεῖαν. 6ΥάΜΕΤΟ ἴη 1βῇΣ ΟΏΣΕΗΣΙΟΠΕΙΣ εχεϊαγήηε. Λας επε γρα[ίαρε »ώ 

ἕλκεα Δερωὸν χέία ῥᾳξαν. Ῥοττὸ αιήεμπαας ΠΠΗαάεπα Ιεσετῖε,εοπαρείῖετ Αίάσσαα 

τες ΥΙγΠε εἶπα πιαϊοτεδ,εµπῃ ρ]ητες {η Ὀε]]ο σε[τ{ῖς. ο 

πολεμιζόδνη, Ἡος γοεαδαἶαπι ποἡ ες εοπβταεπάμπα «ὔπα δαίοισε» Τεὰ οσα 

᾿ {εαπεπείδης,μος ρ86ξο » πολεωζόιᾶμοι ὁσ' ἀλεξιμβεύτο λόγχα- 33 1π ος οί 
εοπιπποάὲ εκροπίεασ,Οω.ᾳ.ἀ. [ὐ 7 6ά:ο ὄ ορε:αυα 1π βραϊΠεατίοπε νίις εξ ο 

Ῥ]μεατεβις ἵπ ῬηὈς. ὅσο ῥάβόδις ὁμοῦ πασαες ὴ πελέκεσι χβίπώΥ Ἔξ οραάς ες γης” 

µετῄς [α[ίδης ὦ' (εεμγ1όως ἀρημο ἀε[επάης- άν πα 
ἀλεξιμβεέτῳ. Ἐραδβειου μαβζα: ἀλεξίμβερτος. παρα το ἀλεξέν.1.απωφεῖγ τῶσ βερτόσ» 

βῥγορµ/(ασε ΠποΓΣ4165. Ἐτεπίπα πι ητες Ώαβία σεπησης νε Ποίβίες,απὶ Άπηε πιοσεα]ες» 

α{ε Ρτορα/ίοπε.Ιάεο λόγχΑ μος; Ίοςο Βπερῄοῖτετ εχροπο)βαβα»ίει Ιαησεα. ος 

λό ΟΥάΊΦεΠε βαβασα1η Πραϊβσατ,Εευτῖ ἴσπος ΓΗΥΊΙΑΣ εὔ είτε. Οπεπιβάπαο” 

ἁμι Οεάρο Οοἶοπ-5ορβος.νες/27. 
ὦ νωὸ συ επία ποόζεσ, ξω ἐά τε - 

Λόγχαις 5 τὸ Θήβης πεαΐον -ἀμϕεσαρι πο. 

Οµἱ Ππ6 εωή [ἐρέεα {εσιοηι”Ν»σπφχεε [ΕρέΕΙΟ 

ο άζα βαβατῦ τέζίοηεην ΤρεύαηΑπν οὐβήεης. : το 

Οµποά βαιῖς χω µος εχεπιρίο πίσυ5 γεΒε Ῥτο ἀσπιαας {ει Παβατ5 εορί]5 

{μππςτς,ποῃ τε[ταροι:1πλὸ ααιιὲ Ώεπε πιεομάϊεῖο εοπµεπίος Ηπῖς Ιοςο. 
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τὰ ἅ, Ὁ 4 τιρυτίο εἴτομπβοπεῖα εεπιροτίς {η ἆπας ραττες» δε εἶὖπι οἴσέμτα 

ΑζΕΗ5 «αἆαιιετ ]αῦοτασες, δε Ρετεοτυπα ἀεςςηπα]ε Ῥε[]ωπα.. Έἶας ἆε τς τεβ επι 
Ἡοπιετυπα εἶαι οε]ο]. . 

ὅτε οι σλεῖσαε χαλκάρεα ο ρα 

Τρώες ἐπέρῥωνρο δρ) Πγλείωνα,Ξορόντο. : - 

ἄλλωντε.Ῥταεεάεπεί τὸ ᾷ ἀεδετετ τείροπάετε τὰ}: {εά Ἆος ποπ’ ὀβήετιαξ 
δοξτα Ηοςητες. πελυφδέρους ἡμέρας αρρεῖ]αι τοτῖτα ἀεσεπηίιπη» µε αποά παπίτα 
εοπιπήΏα ρτα Πα, τωμίτασιιε ἤτασες εάῖτα,. Νατῃ πολύφθοερε » ε[ξ ὁ πολλους οίκων, 
σμίσου Ρεγάρης.Ν Τάετας αυ ξεπη Βἰς Ἠγραασε,εἶπι ἀϊσεπάυπα ΕΙ Πετ , ἄλλαις τε 
Εέλθων πολνοῬόρων ὁν ἡμέραιε (-ἀ. τὰ ὢ ἆμφ Αχελλε γεωθὶ ἐκπαμδέῳ» τὰ Ὁ καὶ ὦν ἄλλαις ἡ- 
Εέέραις ον αἲς µοχθήσαντες πολλοι ἐφδάρησαν. 

«λθεΣ «ἲ ανα. ΓΓΑΦΕΗΤΩ πόεισµα ὰ {αρετίοτί παισατίοπε αε ἔοτεµπα Αἱαοῖς. Ώο- 
εετΊταφμο ποῃ πήτηπι εΠε ααδά Ὑ]γῆες Αίαςί ρεαροβτης εβ: Πα υἱάετα αβαπ- 
εἶαυο γετίητα οταεῖο εἶατος νίτος ορρτείτς ». οῬίευχος αυτεπη ἵη βἰοταπα εµε- 
Σὶς Εξ Βος Ρρεπάςι ὰ ἀῑστε[ποπε αά ιπυ]άἴαπι, ν 

σάρφασε Ῥοξτ.ρετ {/Ώςορεη.Ρτο παράφασιοἩος ε{ξ 5 παραλογισµὸε,πασάπεισις, 
εἰπάτη. [α]]αν Τ4Σ196/ΑΣ10)1ΙΡΟ(Ηγα,άεεερχίο. Αρρεί]ατιις Έλθεὰ Α) πάλαι, 4ὐ απε]- 
πο ῥηεαία «9 οὔιδ/ατ απῖα ντ δε οἶσπι γσιήτ,Ώε δε 1Π οάἱο ξήτ αριά Ῥτοδος. εξ 
Κύλων µύσων ἑμόφοτοειουία Ῥ]απάϊιας νεεροτᾶ εοπηῖτες αθιτηϊτ(ἘΒ. απεετη ἑμόδοκ- 
σος» ὁ φοσῶν ομΏ. .σιωαχολεδος) Δολοφράθὴς» ΟΙΙὰ τὰν ἆόλοις θρᾶζετάρζο[ος Ιρ(ΙΓΑΣΗΥ. 
πωχοπειὸν ονειος,Ωιὸά ἁατηπο΄ίο ορρτοῦσίο α[ῑος αβμείατ{πάπιᾳ µε ποχᾶπα εχετας 
3η ρταεἶατος,εἶπι εοητεὰ-ἔβέατ ν]τῖς οὓ{ευτίς. 

ἄραντωγ.Ἠος εἴξ,ἀφανῶν,{ειι ἀοοέων κλέος σισθὺν αὐτέχει. Οµήα παεεεηπα γ]τῖο-- 
έστω εΒ,Π Ἱερατηιι αὐπ-φεὶάςο {αῦ{βΗτιο 1π εἷης ἶοευαι αντέχει. Ἑτεπίπα Ρροτυῖς 
ἅπτερετο Ρτο χ;τὸν.Εε αλτόχει ορείπιο /επία Ιερεευτ,δε τεξ δις ορροβταπα ετίε 
Ῥσδσεάεπεί βιάται. Τί πάρφασις τὸ λαμσεὺν Ειάπαι,πος εβ,νεγ1]σ/μοησ]ᾳ οἰανῇ 
Ψ10ἱεηέεν οΡ}ΗΡΗ. τὸ Ὁ σε εὲν κῶδος. ἀοαήτων αὐτέχει. Ἠος εἴξ, ρησγ]άαπο σ]ογ]1 
Ἀσπούητω; {ῇ1πεγ. Ἐε εεττὲ ταῖ ρετ]άἆα ορις οἴεντ {μίπεατυτια Ποφαϊ «οτταε- 
τετ.Ο) 1 τείπεῃε αντώει εκροπιπΠῖς µεγαλανειύοἳ, ΕΧΣΟΙΗ1. Ταπσυαπι αρ αὐτεύρ 
ει {ψπεορεΏ Ρζο αλάτιῤω. : 

σαράφβρστος εροφὴ γ. κώλ. μετάφεασ, 

: κα ο ος εἲν μή ποτέ μοι τοι- δη ΗΠΙΑ παδο 

ος αλα ας ἔτον 9ος,Ζευ πάτερ. ἀλλὰ χελέυ-- -21ἱες 20γε» » ος ο 
πι σε : - . Ἶς Γ1Ηρί1- πῖς παα]ε , ἂε πια]ς Ῥεπε]ο- νοις ο το : Ρά2ε7 τ/έά νῇ (4 

οσας, Ε]απάαπι δι ἀο]οίαπι ἀπλόαις ζωα ἔφαρόμαν,σανῶ - εἰδη νιαὔο 22506450» 
οΟταοπεση εοπητωξίας.Λία- : ὡς. ς ΦΣ 2767/8452 Πδεγή [α- 

Έπι νῖτς τηεα; βαάἴππι ἆε- παισ) Κλέος μιὸ τὸ δύσρημογὤεησ- - 117 5 {ςηοα{10/άήο 
νε ΕταρΗοίδας τὰς ο : αρρεμάασ.. ΑΗ] 48Η 

Ἱηπεεηταις γης ΙΠΠΠεη- ροκ «ρα ᾗ 2 ἄοινε ιά ειπεθίως, πιά 2εμσὺν ἔνλονται, πεώγο ο ἅτε- ὀΡΕΑΝΕ να αρ οπκαῖ -ᾱἳ ἸηΕό Ἠδετλαι ει ΣΗΦΕΗ//1. 4ΐ έτο εἰ - 



ὅσο,-.- ΡΙΝ ΡΑΕ Τ 
Ἰδετὶς πιεῖέ ροβ Πιοτίεπι πει κ ρς  ρν, ερ, ο ο ο, 

κος ὰ αἲτ παπιπιοσᾶ κκ ερ κα ζην Ρέ4εΡΗ5 62111 
τεμπαυαπι. Α4) - στα σι 

ππππετασα Ππποππετασα ΟΡ” αλονὶ -. , ο. ε πι ορεήε 

τλας, αἳή Αταοτυπιίσωοα- σας σέρσ Ζηε/ὖγᾳ » απίζης ἵση- 

ια εαπωρΏτα. ΑΕ οσο σηῖ- {λαὔτΟΥ αμηταιν ο” ἁαηήα., ὤν νραροί ην 

εὔ Ἆος βαάεο,ὺτ πεῖς εἷ- φά) δ ἁπιασήρων ἀλισροῖ. {πῥεγσεΏς Ἰηργοῦές. 

πἶδας Ρίασεαπι γίαπε αἆ 

οδίεασι, Ροῦξ 4σσσα «οσρας πιο ση ἕεστα τεσειας]απάς ἀϊσαα ἸαπάϊΌης ρεο(εαπεπάο, ὃς Ἱπὰ- 

ααἰς πἱταρεήσπα {πίρεσρεπάο. 

ον μήποτι. Ῥεταξία ἡρτεβτοπε αε ἱπυ]άϊα, Ώππς απϊσαϊ ταοτὂασι ἀερτεςα- 

εωῶνε νῖεα Βαπᾶχης Ρεπε αμάίας,οοπόπιααε ἕαπιαῖα {αἱς Ηδετίς τε παπαε. 

ἀλλὰ κελεύδοις.Μεταρίιοτα {ππηρτα ὰ νἱαξοτίθιι»δς ΥΠ. ἁπλαῦ κελένδου γοςᾶῖ» 
ου) ἀσλανᾶοἨος εβὸ ἀχακοήδν γοώ.ΟΡροπῖε Ιωυἱάϊα, δε νεαε]οφπεπεία,εα!- 

ἁοτεπα,δζ ἱπσεαιΙταίεπ],ὃς Παταπα νίτεπευπα βαόίο τεπεεας, 

θνὼν ὧς. δὶς «οΏβτιΙς, ὧς μὴ παισὶ τὸ Φύσρηµον κλέος Φερσωνω Σο)ών. Ἐτ Ώς πιεΠἧς 

{6 μαῦεε ααᾶπι Π αἀϊεθίααι ἃ {αρβαητίπο {ερᾶσες,δς αλέος Φ[ογ]απῃ εχροΏας,τὸ 

ύσρημον {ας βαπαὲ 6ππαας ρτο φυσρρώα:αμαπα μπα τά εο[εταδῖ]ε ἄτ, δς πειέταπι 

αἀϊεθήαυπι ετευτὸ ν[ατρείης Ρτο {αοαπείμο. Τεα νιάετατ Εχροπετε 9εἶιο]. 

αυ αι αἲξ ἕνα μὴ Φνσφηωηδώσυ οἳ ἐωοὶ πώλες,ἀδικά (ου αράξαντο».Ῥοβεε αἷϊαπίς ου ῦ- 

6ετα κλέος Ῥτορτίὲ Ἁτιμίὼ βρηϊΠεατε :{εἆ ροξτᾶ Σλέοε Ρτο μη ν/ατραπε. ὃς 

Βοππετ.Οά.Φ.Μὺ φούδεν κλέος ἐωρὺ Φόγε κἴὶ ἄου λρηται 

χευσὀν Έωχονται. ΟὈήετμα ἀεβεξξωπα νοςῖς ἔτεεριργε] ἄλλω.α-ἆ.ἕτεεει πολωὸ χεὺ- 

σὸγ ἔνονται ἕτερρι ̓ ]ώ πολλίὠ «εὺε γεωργίαγ.ἐγὼ ἳ ἔυχομαι τοῖς πολίταις αβέσαι»ὸ) Τεσιαλαε 

ἐπομγῶν τὸ ἀξιέπουνα» όλον 3) τᾶς ἀδίκοις ὀμβάλλων.ΟπΡς 1 νετοῖς «ο
ἱ]ατῖο ε {1ο- 

τυπα βιάϊοσυτα «πι [5 αἩοτατα. Ό σέπια αμτεπι Εᾶς 1οαυ/ ας ἆς ς απά {μπε - 

αιτὶ απιαηΏξες:ας Ῥτοϊπάς αματί, {α{ρίειοπεπιαιιατῖεῖα ὰ {6 αππουεῖ» ἵπ αμαπι η» 

οἰάϊς,α 1 αὐτσ πωυ]εοτίες πιασηί ἑαοἰε,ρταεἰριὲ Οᾳ είπα Οἰψπιρ. | 

λθοὶ γὔα καλύναιμω. Ῥοηιρηταβιεὸ Ιὁσιϊτας Ῥτο Φαΐοιμι: Ώατα ἀεβαποχοίαπα 

«οἴροία ἕεττα πιαπάβητη, 

«ο 

παραφεασις. ἁφπερ. κὠλ. 3. μετάφεσσ. 

ο εκ ασ τατιο 6γε[ζμηε με» ντ” αὔξογπαι δὲ αβετωὶ, χλὼ-- 
ατα Εαάϊαπω Ῥτοππο- αε- η - ο, 

να μις ο πες ος ὅτε «τν ρέον σος, 1 ησθΗ.7ο- 

: ρε τς αἴσ-. 
Ξ ς 

ατδος 34 Μαπ]άσπι αξτεπι Σ ς δες νε 11 Α7δοΓ 
οσο : ας ολες τα τος 

Εεἰεήτες [ασσῖτ διαττοἰ τας, ο ος Φρῶν ἀορδεῖσ ὦν Ὁ- εεἰεγίεέγ {11612 11ΣέΤ 

ππαι ετεῦτο τοτε » υπάε κωσ «Γαρίεησες νή05 εχαίσα- 

Ρίαπτα {οἶεπε υτείεετετ- 7 σεὺς ὑχαρ αἰδέρα. Χρείαι 

τὶσατασ : Πο υύττητες Ίπτετ 

«ωρίοηπτες Ἱμόίαπε νΊσος 

εκαἰτατα:, νεϊίιέαπε ἴαμ ἆπτα 

Ἡππιοσε Ρε σβα{ςΙΠοίεπαεΠ 

ταπι εαρίαΏτ, Ὑα]δαπῖεπα 

σοτο!- 
ον 3 

αι 6ίλων αἱ δρώγ. τὰ (δρ ἁμφὶ 
πογοις 

ε-σ” φκλκ ο-ᾱ 
κώρωτατα,µάσευει Ὁ) Χ) τε” 

εανηχέγηπε ος, αἲ 

Πᾳμάμτη ΑΕΔΕΤΕΙΠ. ἵ- 
{5 τε να βί12 
γΙΤοΥ/ 22 {ΙΤ Η1Η : 4 

Ὄοἶτωα φάΕΠΙ {άδοτες 
1π τες 



ΝεΜεσοα οὗ Ε νΙΠΙ. 
-π τεδας -απηῖοῖς ψἱτῖς νε 
«Ξοἰεπιας : απὲ τατα απίάεσα 
ἄππιπαται ὃς ετεε[επο πια 
πα νίαπι ῥταἴταης , απατα 
ἀαΡοτῖδας ετδαυ είς εξ δε- 
πε σεβαπι εβτπῖπε εες- 

«Ὄταυε, Οπρίαας απτεσα αἆ 
᾿ασαρϊεειάατα εκ εε]εὈτατίοπε οδίοξξ 

με ὄμμασ Νέδα - 
πίσγ. ὢ Μέγα πὸ αἳ «Ἑ- 

Δ ΄ 

ιο τε) φυχαὶ κομόξα», 

΄ 

όοι 
Γπργεπμς. ΟΥ) ἆμ- 
Σε” εζίαῖῃ οὐζεᾷασίο 
οὗ οεµίος Ρομεγεβάεη». 
δεὰ Επατε» ὃ λΜεσαν 
σηΗμα; ΥΕάπεεγΟ. 

ατἴοπεπη,εε]εὑταπάαπαρεσίοπαπι οὗ οσμἱοςροπετειττξ- 

-ἆσπι ἀῑδῖς Εισίαας. Φεάτε,ὂ λήεσα,λά {πρετος αΌ 1πέεσ]5 τεποεατε 

αὔξοντωι ο αῤετω. δῖς Ροβἡς Ἱερεπάπτα ἴπ Ρ]μτα!» ο πάσι αὔξετωι ο) αρε- 

ο ἵπ βηρυί]ατί ο ΥΕ {στασευς ππείτπα. Ἰοεμπα ἴτα «οπ{ῖτας » αρθταὶ Ὁ σοφοῖς 

«αὐθρῶν ἀορθεῖσαι ὦν θικώοις τε, αὐξονται - ας χλωρας ἑέρσωις «ΦέγΦρεο ον ὅτε αἶοσεί 

οεὺς ὑχαὺ αἴνεα; υιὰς ραταρΗταΠη Τατ. Ῥοττὸ χλοεῦς Μετοηγπαϊςὲ Ρίο χλω- 

βοπιιοελος Ίοεο εἰ. : ς τρεο τὸ 

χεεαι ὃ παρτῖαι. Ἡᾶε Υοκ πεαιε σράξες» πεα ας “Φράγματι Πση]άσαϊ» {εὰ 

φ/ρη» νεὶ νεεαγείιαπατα παπ]ειροεπι αὐ αποί «αρῖ ἀοτεε: {εά εαπι εΠε 

ρου /παιαπι απαπι Ιαμάατοσίο ασαῖπς ριχβαης νιἑτοτίρης εετεαπαίωυπα. ΟΦ 

εκροβτίο σεπιήπυπε {επέωσα τεάάἰε. Ἰναπιρσοςμἱ ἁυδίο παπα ροξτῖσεα «οτι 

ταεπάατε Ιπτεπάς. 
πὰ ᾧ, ΕΙΙρβς ποταπάς ακμής νοεῖς.νε ροξε γελυνώνα.ᾳ-ἁ-τὰ ἕὲ «ρὶ Ἡ πόνο. 

Φελυηρδνα, ην ὑδῥροχώτατα. νίάε Ταε.ραταρβτα(η, 

δβρότατα, θηρετ]. σταάμδ,ταπςμαπα αὐ ὕθρος Ιιβταεο :νεὶ οΏ κῤῥτατος {αρετ]. 

ἄπίειτο ὦ. 
αίογ. Ιητε]Ησε-ρεείοπαπι «εἰευταπάαα,ᾳπθΏι οὗ οεμ]ος Ώθδετε εωρί ροξ- 

σταγνι {μἱς Ἰομάιδις Πάει ἔαεῖας, κος Ξ 

οωχαὶ χοµίέαι.Ἠ ας Ῥησαβς οεεησσῖε ῬγΕῖν. Δ- κέλεται ον ἔα) «νυχαὺ κομίέαι Φεῖ- 

ἔοε,Ώ λα) Ῥτίοτ {γΙαῦα πασυτα Ιοπφα,ᾶς Ὀτειίς. 

σοράφρασς. ἔπωδ. κὠλ. 0, μετάθρασῖ», 

ἔν μοι Φιωατό. Κωκα) ποη εί ῥοβ21- 

ο ἐλπίδων χαιῤοΥ τέλος. ᾖο. αμα Ζ45επο (ῥες 

στῦ 3) πείσεα » Χαριαδως τε λά- 24 2ΛΕΝΗ εκ ῥα- 

ξεον ῥεῦε. δε ροποης εα 

Έα ἐῤς ο 6ὐατ]α- 

4ῶ (ρῥοπεεβτο τί- 

επήπε {πσεμέεηε {αρί- 

ἀρηη 414111» Ρ7ΟΡΣΕΥ 

Ρεζεςόῷ Γαπὲ ἆμος άε- 

ὦρ αΏερεος.σαμάο αμ - 

Σε1 αεεοπμοά 2 οβε- 
71 αησίαίη 1 61ΕΏ5. 

οσα 

" Ἐσο ποια ροβαπα. ντ τε 
π]άεαπα εοτατη.Ο ποά ἄπιε 
Έλεετε ροβςε {ρετατεπι,τοῖο 

.«εα]ο επτατεπά : Παπλάεσι 
ναπα ἔρες Εστ]επι εχίτατα : ν 

{οτεῖσπτας. Άτ ροβυπα της ὀδρείσα λέδον Ἰνοισαχογ» 
ττίθηή νιάεμσεε { Βατϊαάϊς, ο αν 

τς] "8 στι 5 ; οὗ ἁάας Ώ]αβτος φιᾶοσίας, κατι πεδῶν ἐωωγύμωγ» 

απατυσα τα αἰτεσαπα αἵτεταπι 
Ἀλιηῖς τεροσταηῖε , σεπη]αῖς ὃς ϱ) ὀνοη. χρίρο ὃ2 «πώς 
ντεταπε ρεάίδας Ἀαᾶϊαπαι ἐν : ες 
ἀεεαττεπάο, «ασπιεὮ Ἅία- εν ϱδν Έεγῳ κοµπο: το ο 
Ἐν αι Ππσσεβατὰα ΄ Όρς α)ῆο γῶσον καὶ ς 4 
ἄατεσιο ἕἔτωατα της σεὮ- ματον 



δα. {απρεΈν ρα ες τ 
εἲς -- ο. Φήκε. ἰώ 19 µαβ-ὀππκώμιος ὅ.  ΙήΦΛέβΣΙοΗΙῥης Αμ έηΣ: 
Ίπσσεης αρῖς 5 ασ αἳ σιηπα- ος : . ος ξ Ξ ν. 

ρε τα Ίσπας πε τε να ο σος : νὰ ο τας ο. Ῥεαε]ατὰ ᾳεῖας οποοπιἶα- παλα, 3) ΑΛ) λνέδει ἀοίογ” ΕχΡε’ΣεὪΣ. ΕΤΑΣ 
Άτεο ἢγπιδο Ἰαέατα, απο, Το) ΑΦεύοου τα) τε Καδμείω.. εεγ2ὲ ἰαμάσξογηρ ΡΥΠΙ- 

κιν ο ο. ἔογ {16 ἐπ. οἱ η, ο ΡΥίΗ/- 
τἴοη]οας {ΠΠΟΙΟΟΣΗΠΙ ἀΟἱΟ-. » : τς : ρ : 

τες [εάαητας, πο {πίεερῖο-. - μμ ο έφεξ. Αάγα 
β1 ' κά πΙΩΥΗΤΕ εοη{εησ{ο. 

τηπῃ [αβοταπι πιο]είῖα στα-, 

πἶτας αἰ[επατησ:απήασε Ίασχ : - 
; 

οἵἵτη Ίπ Υ[ὰ Εξ, εείαπι απῖς Ῥείίασι Η[πά αποά οὔπι Ῥοϊγαίες 6επετο Λάτλβας αἀάπετίας. 

Ἐτεοείεπι, ὃς Τ πεβαπος Ολάπιῖ σεπτεπη,σείατ : : 

κοκα; Ώοχ.Ρτο κοιῶν. Υἱὰς αὖαρ. Ιπιροβιθόηα εαρρα». α-ἆτ' ροξτᾶ » ἔω Ελπίζω 

ἂφ υύατα, Κέγδε ἔσομα,ἐπεὶ 3 µατοίων ἐλπιδον,έκβασς µαταα. : - 

σεῦ ὃ πάτεα. Μεραιη ὓτ ἃ πιοτευῖς στομοςαβί]επα πος Ροτεβ οὗ οευίοςρο- 

πετε, ἰἀεόαμε ποη ἁῑτίσιε «ἄτπιεπ αἆ ἀἱ]απα{εἆ αά εεῖοωπι Οαπαάατασα» αἆ 

οὕ ασια Μεσα Ίδης τεάμπάαε, πα ωάεπι Ίπὰάς οσεµΏα ἁασῖε 

ἠφρῆσαι, Ἠος ε{Ε, ὁποσηείζε, γεὶ εἴς ὀδῥεισμα τπβένα,. [ή γε 2ργο οηπ]- 

"πρ Ροπετρ. λέδον μοισᾶῖον παεταρΏοτίοὸ Ἀγπαπυπι γοζας. υ]ὰς ΡαταρΏταβη. 

ὃὲς δὸ θνοη. Οοηβταέ ππι πιδῶν.ἴτα Ὀἱ5 ἀιο ρεάες».εσηβὲ Ρεάες απαταοσ-ας 

ρτοϊπάς εὖπι βησα]ἱ Μοχηίπες ἀπος Ῥεάες Παθεαπε» Ηϊ4 ἂε' ἀμοδις Μερα δὲ 

Ῥηπίόε {μπε Ιπτε]ρεπάα » αμὶ Πησυ]ϊ γῃαπα νϊὰχοσίαπα {αάιο τεροσίατυητς 

νε Έροά. 1. οἴσων τασίων, ἀάπαμς. Ίτασις ΕαἰΠΙ παῖῖ ν]άεπευς απά πας ἃς 4. 

γλοτής αεεερεσαπτ, ο δα 

χαΐω Ὁ. «οπεαβο-α οσα ροξείσεπ-ᾖαιάας ,αῦ εβεδίς, αμδά {πας ἵη- 

εαητατιοπίς ἶαροτες ἁπ]ςες. {αεῖας : αὉ απεϊαπίτατε » αμὸά Μεπιεα ριαεείῖς- 

τε, δε Λάταβά επι ΤΠεράπίς απείαυυπα Ῥεμα, ἐπαοιδοῶς {ωπας ρετ γποτίς - 
8α., ὃς νλὰε ραταρατρίη, τς. 

η 



ΝΕΜΕΟ: 98ΡΕ ἵΣ, 

ςΡΟΜΙΟ ΑΙΤΝΑΤΙ 9, “Οπποµιο ΑΕΤΝΑΕΟ, 
: αῤματ. ι : «σμτεα ν]ζεοσ]αἴπ. 

«θἀερτο.- 

Ὅ ΡΕ ΙΧ, Φ ΤΔΟΣ :Θ. 

ἉξτοόσυΜΕαντα ΜΜ. 

πι Εἰεδγαην Οβγοίμς ο είπα, ὃ Ργβίάοα υἰζίογία. ποῃ 

ος Γε/ρβΗ.. [εὰ δΊγοπε Ρατία. 005 μοῖος εὗο 1η[β1-- 

Ἐφεγίε «4ἀγαβιε ισα ο. 1 ρεβαπήηρη με δεῖῖμπι ἀἰσγεάίσην. 
Ῥοβεα ἱσμάαε « ἄειηαος μες ἆ υἱέίοτίά εοπέτά Ἠαπίεςς: 

ὁ [ογεμάίπε , [αρίεπεία .υεγεμπάέα : Οσο άγπφκε δΕἱάήΗ 
εἰά[αμε {ηεμή αἱ Ρηάἰοί Γάτα «οπα- ογμ[τα Φ)οῖ 

πόπασ. 

παράφεασε. 

τοβήεαίσιας ὃ Μαβε εα- 
εὐποίαβίεσπι ὃς οἱοτεβίετα 
Έγτωραπι «απετε, ΦΙΕΥΟΠΕ; 
ἃ Ῥγτμί]ς Ίαάϊς εο ἵπ Ίοσςο 
αρο]μπί (τίς, ρτοβεΙ(σςπ-. 
τες, ὃς τεεεΏς εοπάίτατι ας 
ἄηβαυταϊαπι Αεἴπαπαρετεῃ- 
εες.: νδῖ ρατεπτες οπιΏΊδας 
ορα]επίασυτα ἁπῆηίς (ἶτο- 
ση!) α-ἆναπῃ ἔοτες,αθ Ώοῦ ρί- 
εἴσας ἵτα ΓτεαυεπίαΏτΗς, υς 
λε Βοῄριαμταίς Παάϊο 
απλά νέας δι ἁοπήτας, αὉ 
Ἠο[ρίείο ποταίπετη το σἶατ. 

ενος 
ὄνωκεκας 8ο 

. ΄ 5 ῤ ον 
Σζωμιασομὴρ σερ Απολλὼ- 

΄ ος - 
δος Ἐκωῶγουν εθίσοε 

ΔΝ ΄ 9 ” 

πο) γεοκπίσω εἲς ΑέτγάΡ» 
Ένα αλαπεσ αμδόα, 

΄ 
ξείνων γενέχενται Ἀνρας 
ἔ, 
δλβιον ἐς Χεομλου 
δόμ. δὴ ἐπέων ὅμνον γλυκ) 

κ ΄ 1 9 ΕΕ ΕΕΣ] τὸ ἁραπήσππον }ὸ ἓ αμ εᾶ- 
ανω» . 

µατέει }ὶ φιόύμοῖ 

σσςεε 

μετάφρασς» 

Ἡγίμηιη εογεβίεμε 

γεπίεητες αὖ ἄροϊήπε 

εχ ὅΊέγοπε ὃ ΜΗ/2 ἆε- 

εαηξαὐήηρ.7εέεής εὐη- 

ἆἴραιν 1 ΑΕΕΠΑΤΗΣ }δ5 

κρενχα Μο[βι1όνό νᾶε. 

ης [γεν ἀμεισετῃ σά 

οὐγοό ἀθη. Αξ 

οπού ἆμ]εενα ϱ}1Η- 

Άι ΡεβεῖΣε. 
εν γιάογίο 1 

ἤ 

Ἄαπε 



ὡς - "ρα Α.Ε Ἐ 
5 ΄ 5 Ν ΄ 3 

Θ παπνοῦσεπα , εὔσλ Βασ σαήδιοση ἄμδω µανύες «4171. ερη[ζεμάρμες. 
σηοάᾷ Ιαμάϊς ο εε Τ1υβῶγος αἰπεµας ὅμο-- {111 «' σεπιοῷ {1- 

«ρολ π - ο θ. 5 - - ς ὁ (α{αρΊαπιῦς «βπεπσυτη» ο κλαις ἐποπίαιεο 2 εσ ἁἀρηη- 
βεῖεε νε Βϊς ποῖῖετ Ἀγπιρ ας : «ος 3 
εατπίρυπε ἀσ]οεόῖως ΡΙΑ- ο 005 ενεεία. 

εεας. Καπ Ομτοπήπς «Ὁτ- εοη/{ογσ1όμ 1η[ῥεδογ]ῥη». 
μπι 4πο τεῄφπος βιρετασίς,εοπ(ζεπάετις ἔε αριέας, ἀεσσητίατ ὃς βσπίᾶ τας ΤατοΏα. τηαττῖ, 
σεπηπή(α; εἶπς 815 , Αροϊμαϊ δε Ώΐαπα,, απ ΡαΠ)1ητε δε {οτις Ργτμὸπϊς Ώπητ ρτα βἀες.δς. 
Ῥγιμίοσυσι ἠκοσητα 1Πῇρεέχοτες δςσᾶτατοτες, {ε «Αππςη αἀερτασατη 1Ρ{οσ Όσα 1π Ἀοποτεπη. 

Χεριάῳ Αἰτναίῳ. (Ώτοταίης Βὶς 1]ε εβ ας αιο ραῖτηα Ἱεπχεοσιπη Οάα: νξ 
ουής εβετ,δε ειτ ἀῑδτις Αειπαα»{ετίρτιαι γίάε.Εάῖς αἩ Ηίετοιε εοπ{Ώειτης «ῇξ. 
Ἄετπα ρια{εδχιςιδε Ῥγτβία 6Ίεγοπε νίαῖτ ευττη,αβ{εηδ)νί αΏποτατ θεΠο].Ναπα. | 
τοϊΠο αἆ ιά εεσταπαεῃ «μστι, δὲ αυσίθα Ρετίτο,εανή δε αμσίρα {πο Ώετο γ]έχο- 
τῖαπα Ρερετετιητ.Ψ είπα 1{ρίε νὶςίς εἨστ » γί ῥτίπια ἁποάεςλάε οιήπευπτ Ίας- 
γειρα,ποκρατήσισπον δες. ν]ᾶε θηποτατίοπεαι 1λίας Ίος]. -- 

εἶοε ϐ. Βε]ιαία Οἆα ἤα, αυξ {μὸ εἴτα]ο Νεππεοσηπα βαῬεητας» Ώοτ απι- 
ρίίμς αἆ Νεπιεοπίςας Ρετεῖπεηε : {εά γἱέτοτες αἴης 1η εειταπηηπ άρσης ρταἁῑεαης.. 
Όυς απῖεπᾳ Ώος οτάῖπς απ τοἱῖοςᾶτᾷ ποὮ πωστος: {21ἱ5-ε νε τεµετο ππε Ῥαπ-. 

"ἁατίςα. ς 

δυωφδεκὰς. Ίδουα ςατπα/ηῖς. ρατεῖτῖο 1 ἀἁποάεςαάαρ,ας ἀϊξίας,σαῖα εκ ἁποάε- 
εἶπι νετβοις βπραίᾳ εοπίῖαης {εδχίοηςς.Ο πες Πε γης πον συες: π/ά ουδά.. 
Ἡδετυαι Επῖε ροξτα Ρτο ατδΊεσίο {πας οὖας ἀϊίάετε, λατη Ε ος ξεεήτες» αμδά-- 
ποῦ αρατας Πῆς ἂς γίδχοσία Νεππεατα,νε γυ]ε Ατετίηςεατ ποπ 1πι τε[αιής. ἀμᾶ-- 
Όμς Ιάεπι οὐ/ετιαβετ 2. τς : 

κωμάσομν. Ἐκοτάίμπι ἀπείειτ αῦ αροβτορᾗε αἁ Μμΐα», αυαπι ο] Ῥϊπάατο»- 
αἰή εποτο εήθμπητ Ῥωτο «Ἡοτυπῃ ἃ ροξτα ῆς Ίοαπεπτεπι ἠπετοάμςϊ » απία εοπι- 
Ροβεπα «ασπηεη εαπει {π νὶδχοσίο]Π εοπιµηῖο Ρτουυητίαρας. ᾳ ἆ. (ποσις αἆ 
Μήιήα8 τ. μᾶσαι παρ Απόλλωγος ΤΠυδέον ὃκ Σωωῶγοςς ὅπευ γίγογσαιο εἲς γεύκτοςον Αἰπνίω 

ἑλδόντες ὑμρρόριώτες λοεεύσαμλω. Ψειρυπα κωµόζευ Ἠῆς νίάετυτ Ῥτορτιὲ Πρπϊῆκατα. 
Όμρον ἀθευ.ναπα ροῦτα [οἷετ κῶμον ἴωπιοτε Ρτο εποοπααβήςο Ἀγτωπο. ΄ 

σας Ἀπολλωνος. Ἠος εἢὶ, αὐ Αροϊίη; [αετὸ- ἱμάῇ. ΣιωνόγοδεΒε ἱεβίτατ {εαπςη” 
εε εοπίς οπα:Άος εβ, όν Σικωῶγος: {εαπεητς νοςα[ι,οἀώπτατ ν.νε Νεβ..Οά,το.Σικωώ- 

νο αβγνεαθήντεε. Ἠῖς «ποφπςο ποταπὰα ε[ᾖΠερβς νοςῖς αἱισπῖας, νεἰωτί ἰκόντες, νε 
ἐλδώπεε.Ροττὸ απᾶ Πε Ίεγοη γἱὰς αριὰ «εοσταρλος: ἀῑσαπι εάπεῦτα ας Ώμς . 
Ρετάπεητ.Ἀεέετε 9ε[ο].ες ἩΗα[ἴκατπαβεο.. αυπσα ΟσΙ 1 Ί Ῥε]]ο εοπαπαεδτιητα: 
πιατὶ {σὲ εοπ{ε(υετεπτης, δε οὗ 14 Ἰοηρίοτετα οὑβάιοπετι Πήµπετεπε» ο Ἡ- 

βΠπέπετα Φιεγοπίαπα {1ο ποπαῖπε εἶαίεπι η ευκίβε,αο εοπώσπεσευς ετοπ {πα ή” 

Έρπεσα ρτοβΙ σας, δε ητετε]απε ποβήΡης. Οἵας Ρεπεβςί] ϱτοσία»τεσεῖατα {ρο-.. 

Ἡρστυπα ῥραττεπι/ρ/όπιαυς ΦΙεγοπεαι (Η8Ρεπ] ἀεάετῖε.Α πο σεπαροτε 5Ίεγο--. 

Ῥ Ῥγιλία πινω αριά {ειπίεευεταπε Ώςπος δε]]ον]ίὰς Ροιήαπίασω Ἱη Ῥ]ῆο--. - 

«εἷεῖς {15 Επεπι αἁ ἵνας ειδα, χείγῳ 3 ἕτερον οἳ ὦ τὴ Βήῤῥα»δες. Ίτεπι ἵπ Οοπἱητὰ. 
γδί σεβιτη ος Η]μά Ρε[ἵηπα εοπετα 5οοπεια,αςε ΟΗτμεπς. 

ἐρεήσ,Τ}ος.ρτο γοκτείωρίος εἴειγεωςὶ απὼτῖσω. Ελ αὐξςτη γεοκτεη Ῥοξείςητα - 



πΕμΜΕοΟ. οὗ. ΙΧ. :, 6ος 

φοσαδιασα,ζορπαῖπεϊ σεπετί5;ρτο απο {τεσιεπᾶις γ{πτρατις νεόκπονο,ουοὰ εϐ 

εοππσιηηίς.Β 6εεῃς 6οπάίτα ἁῑσίεατ Αεεπα,αιήα εαπα ἱπβαπταϊατα ἨτετοἨ ας αρ- 

Ρε[σηῖτ, εἶπι 8Ώητεα Ὁαίαπε ἀῑεετετήτ. ος « : 

ἔδι Ἐεἰαείπιπα οἆ ρταςεἀςῃ»» Αἴτναν :α- ἆ. ὢὃ Αἴτη Ἀνρα αλαπεβ]αμδύα, εἰς 

ἆδμα Χεεμώς, ὧσο ξείσω γεικίωπα. Απιοιἒι ροΏμε ντταπα γεΗῖς ἀῑεετε Αειπα Ῥος-- 

τας αἀϊτηση ρατεζαείεηεες αἆ αάςς ςΕτοπιή], {σεαπεησες Ποίριτες αἁπιίέεετε απ 

τετὸ Ροττᾶς φάηπα τοπ] οπιπίδι5 αρετίας»αῦ Ποίρίτυτα {εεσµεητία πεσιξ- 

εαεῖ. Ερο ροβειοσεσα {επτεπΏαπα ρυτο εοΏμθπΙεΠεΙοσεπα: εὖπι Ροξτᾳ γετρα 

εοπηπιοότὰς φιλοξείω (τοποήρα μάπα Αεεπᾶ εκρείηλητ. 
αλαπιτβαιδρώ. Ε]ος εβ,οὐεωγθαι. Ἐτ εἰς ἆυμα.Ἑ ος εξ, σεὺς εἔσοδον εἲς ἑδμα Χεν- 

ὥς. Ἠας οοπΏειόηο πιο άίαπα Ίποε εἰατῖος,τοῖ]ες αμα ἁφάλλνλον αἆ ἓς Αἴτιαν 

Ρταεεάςης,αἆ-αιοά ςςεβοϊαβες,α τετ πας γετρα εοπ{ζτηεη»,εοβῖσισ 5 α4ξετεῃς 

Ἠοπιει επεπηρ]ηπα Ογῆ:5.9.562.8 6) ἓε Κύσερν Ίχωνε Φιλομµεισης Αφερδτη » Ἐς 

Ἠάρον. ΕΙ αυτεπα ρες {γΠεορεα ἀῑδεαπι αὐαπεζζαμδέα, Ῥτο αναπεσεταρδύαξ, 60) αξα-- 

πετώγυρι.ΑΙοσμ! αὐαπε7αμδνα,,εΏεῖ Ρτατετί,νετὈί αρίσἸαµαι γο(ο. Ψ ετὺπα αἆ νἷ- 

ταπάστα Ἀσης {γηςορεν Εοτεὲ Ἱερεπάμτα «ει αὐασιτγάμϊναιρὰ ΥετΏο αβαπότγαρρι. 

4ΡΕΤΙ07. : ος ν 

ἔεινων γεγίκωπαι. ΟπΙἆαπα νι σεπῖτῖαϊ ξεινων εοπ{γηόίοπεπα Ἰαμεπίτεης, ρτό 

εαπετβαρλίαι, Ἱερετυπτ αὐαπεσλαρδια,: [εὰ τεξκαρατις Ππεῖτυσα : Ἰδαρα θΠίερε- 

πη]είπια «οἶί Ἠνήης ἀεδετ εΏε Ὀτει!ς : αξ 1η Ἡας γοςς ο ἶοησα: Παυίάετα Ώο-- 

τιοὸ ἀῑείεις Ρο αβαπιγληωλνα, Ρεταῖς{ρίο Ῥτατετ.ρα(συί ο Ππμταίο μΊπα Ιοησυπι. 

Ῥτατετεα ξείων τεξεὸ «οπ(ταςεις εΙΕΗ γοήκίωπα. παπα νε Ώιοπες 5 ἆας,σὸ νικρν 

ασςΠ{αίπο, τὸ γικάδεα σεπἰήπο σαμἀετ.νε αριάἀ δορβος[επαίπ Αίαςε» οἶλων }ὸ οἳ 

ποιώδε γικῶνται Φίλοι. ΤΕεη. Παῦσαι. κραπτεῖς τοι Ἡ φίλὠν γκώρδνοε,.. Αρυά Ἐπρ. 1π 

ΜεάεΣ, Ἐμσόμεδευ κρειοσόων ικώρλνοι- Τ5ας 16 γοήκανται Ῥοεϊοὲ ἁδειπα Ρσο νείκίω- 

παοετῖε ππεταρ]οτα ἀτηγτοπαὈίεαρρτο [7εζπεπ{αηΣΗ7.ὰεὸ νε 5ε[ο].τεδτὲ σα 

ἀεείατες, απάτη οἵε, πωτ οιᾷ εἴκουσει ξένῳ, }ὶ ἐδέγαι ἀπελαωύσσαι γικὠνται τῇ φιλοξε/ά- 
ο 3, ΄ . - Ν 

δὲ γΙκΗΦορη. 

ἔλβιον ὅυμα. Έκροπο εΗΙΑ ςς]ο]. σλέσον κου. παπα ὄλβιος εχροπῖευς 1η 6ε» 

πετε,ῥεασᾳ : ρεευἰιατίτες αΠφπαπάο » ἆἴμευν. Ὁ παπα εχροβτίοπετα τεΏπςο εὖπα 
Ἠάς αροευς ἀε Ποίρίεαμσατε,αἆ απαπι εκετεεπάατη ἁῑωίεῃ εβ ορις. 

δ0. Ναπς εὔμποπ θἀμεσίατιμα ραττὶεπ]α , [εά5 νετὰπι Ρο ἀς,νεὶ παρ κελευσ- 

απκργ.ᾳ.ἆ, δρ γε ϱὴ ους ὃἃ Νάξσαι σιαγύσωτε Ἰδσ ἠουτάτοις ελα λόγον ὕμρος,. πεί ᾱ- 

ΕπίΏσατ, μηιούγεῖμινε 1π Ρραταρνταα νὶάςβ5 τεξτὲ αυαάτατε, ζ 

σὸ κεοπήσππον. Ἑ ατίο ους Ώγτασυτη ἵ8 Θτθείαπα ν]έχοτία ΟΠεοσι! εοπαρίηβε- 
τε Ρατ Πτ. αξρία ἁ)οϊτατ κρατήρπον, νε] αὐθῇ κρατοιώσίιος ε{ξ,σεωέλο προς εν πάξεεν 

αιήα οεσίο οτάῖπε αἆ ουττπα Ἰηπόξ εσυἰτοπίς «οπείπεµεας. Ὑεὶ αμαβ, σε σσ» - 

ποις κρατήσω,Ώος εΏε/ΜΟΤΗ7: ορέγᾳ γιᾶον μᾶω. - ο ος ὃ 

ἀλαβανον.(ὑπῃ Ώος ας (Πτοπαῖο {τ πεςεΠ. τὸ νητο]Πρεπάαπατασ]ὲ ςεἶιο[ία-- 

ες ρτῖὰς α[ῇετῖς, ταση πα (ῃς εαιῖς ὃς αυγίρα Ρεσῖεο αὈ{επτεπι υιεῖε Πες γετὸ 

γετδα ἀεϊπὰς ς ὃεῃε ἀεείατας θε]ιο[αβες,σεπα οπαπετη αἆ ΟΕτοπαή] Ιπάαβτίαπα 

Σεΐεσεης: 5ο 38 τσ λοπτιὸ κρατοιῥ 3) γικῶν αμα ἔλαωνων ὁ Χδόνωος, 

ῥασπέει,καὰ ο]ουμοις πώφεοπ, Ματετοε 1ατοπα:ρεπάπί Ηδείβμης Αρο[ο δε. 

6 ' ασςς Ἡ 



6οό ΡΙΝΡΑΗΑΤ 
Ώϊαπα: Μον απτεπι Αρο][ο δε Μοτευσίμοενεπια]ὲ Τεοπῖσεἕης ὃς Ασεεης {εηίε- 

σης Ἑτοπίπι Μετουτίης {ήεΜαία βΗμς.Ῥοττὸ ἵππιετε ναἶεροξτα, ποῦ ΑΡροϊ- 

Ἡαὶ εαπεύπα»{εά ὃς Ῥήαπαμααιτίαιε 1 αἴοῦα «οπ/{εεσᾶζα ΒήΠε πας Ῥγταία. 

ἂν δα) µανύει, ος εξιπαγγέλλει ὅτι ὄμνον ἀυτοῖν διὰ ὃ γέκής απήσεπα. θµΠῖ αμές πα 

Ῥλοτίεα Π]α νοεςδ)ρζο «οσα. ἄνοω) μζωύει. 

ὠπιρας. Ὁ οἱεὸ,ΡτΟ αἰπεωᾶς: Ῥετρετα μπα Ῥγιλοπίς ερι λείο. απα 1π εοῖῖς 

Πτα ο, δς τείῖε Ῥαμίαπία,Π05.το.αι1 ῬΠοσίσα Ιπ{ετΙρ]εισ,αξωντες οΆμα Ὠαδετ.Ῥγ- 

ελοηῖς αυτεπα πιεΏΟπεπα ΓαεϊρποΏ αιδά Πϊς πετῖε, οετιαπαήπί5 ἄε απο ασῖειις 

παπορ]οευς(Ίδαπι 1η Φίεγοπς αἅχαπα «Ώ εετιαπιοΏ.νὲ πιοάὸ γιά πιας) {εά αιδά 

Ῥγελία νοςβτειτ Ηαά:ςἡπα αἆ Ῥγεβίοσυπα, Ρ εἰρῃῖ5έειι Ῥγιμοπε «εἰερτατί {ο- 

Ἡεοτυπηρ ππῄεαοπεπα ἱπβήευτα εἴεπε. 
ὀμοκλαβως ἐπόπίας. Ἠος {ξ» ἴσοις ἔφόερις καὶ ἐπιμεληταὶς.Ὦ οτίς πα ε[ῖ ὀμόκλαρος 

{ο ΕΟΠΙΠΙ.ὁμόκληερε.Η Φε γος οεευτήτ ο Ιγπιρ.Οά.2.Ιπίρεξτοτεςηεε[Ηρ
ε Ργά- 

άροό ΟµΤΗΣΟΤΕΣ: ὃς (οπ{οτιεςἡητε]ίσε ῥ411 (γε γΤΕΗΣΕΣ. ο. 

” 
α, .κΑ 

σαραΦοασ». -δνωδέκαν β. μοτάφρασις, 

ἐ ς ιο : -- 

Μεπτὸ σαι πα ται δὲ το λόρρε αὐδρά- Έχχαίς επ ϱοἷς 
Ὡ - 

΄ 
-- ς ὃ 

τς οίκος Ὁ σπωγς τετελεσμδύον ἐσλὸΥ ο ᾶππι Δρ μΡεγα- 

Ξ τ- Δ ο -- - σ . 

τ μὴ χαμαὶ σηὰ καλύνρι. ἅπω εστεµην Ιεῖ- 
απἳς εβ ποπήπιπι ἀιδασι, πε σμα 

Ἀδοη οΡοτζεσς-τεῖα αἲ αἷἱ- ΄ Φέσσεσια αἱ Επεων 

απο ρταο]ατὸ ὃζ οὗπτι νίστα- χθώχαις οοιδὸ Φρόσρορο». ζεηστο Γέσεγε. ΡΙΗΗΗΡ 
η 1 σα 3 3 ΧΝ Δ ΄ 

Ξ - 2 

τε σε[ταπι,ολιαστίς μις. όν αρα δν βερμίαν 41ἱ2εΊ εσησης ζ71ΗΠΗ 

«αβ]ετο νἶτα νε ἵ]ο οὈΗμῖοηῖ ο ομηαῤὰ ον ἀρλὸν ἐπ ἀνπα) «Κἰογαζομίδι» εξ αἲ- 
εταάῖτας, Ἑ τοῖς Ίασεαῖ οἳ- ο ο εεος αυτα «101 

Όρσομλο ο εοππσά!5. ΟΗΥε {00- 

Ώ]ς Ώ6η ὀΡοΥΣΕΥέΕ ηηηὲ 

{επτας , ὀσαήσίτα ]πᾶε Ετα- : 

Ώτατας,ὃεαητε εροίξξαπα- ἵσσείω ἆθθλον χοευφα)» ὧ τε Τά) (ΜίΕΠΙ ειΣῇΑΥΑΠ 

τα Ἱησίοπας Ρετααπεαι. Φορ. . ὁν εἰδίαιι σά 1ο 

Αεεοπιπιοά σι Απτεσι αῑ-  ὄμχον ΑΦραςν Α΄ - οὔπεβγρ εε;απαίμᾶ 

εεπάϊ σεΏας αἆ ϱἱοσίοίο- 
: : 

- 2 
εσΟµπεη εχεΙ2ὐΗΠΗ5. τος 9 ΑΝ 

τηπα Εείποτατα Ἰβαάατο- σωπε ῥεεὸ οἱ. ῶ) ε)ὼ ος ια. 

Ώεπι, {γα εδ αποά εκ σατ- ῥφαῶτὶς , Ἐπασκήσω χλυταῖς ομα Ῥβαύο πβΙΣηΙΣ 

πήπε,Μαβσυτι ἀἱαίπο κε. ὕεωα τιμά. Αάγα[ης αά Α/002Λμξ- 

βατα εοπροτο, ας Σα: 6ΦΟΥΩΠΙ εσο ΠπεηΣΙΟΠε 1 ανεκογμαδο εεἰεύγόμε βε- 

Όατε (οποσαο ο αλτασον γοέην βοποτῤη». 
Ώδιάσιασε εχεϊταδίωας ο 

εεἱευταπάστη ἵωβσπεπι υλέχοσίατη ἃ (Ἡτοπβο, εαπεβσῖ εετταπίσο ρε ροήβᾶπιο Ραξτασι 

ο με Αάταβας ἵη ἘΠοςδί Αροϊσῖς π
οποσεπι Ση{Πτηϊς 516/οπς: (ΠΑΣΗ Βυσῖας 

Αἴορας ψεατετ]αθίοασ. κ τα Ργεμίοσατη ΕαξεαπΏπς 
ἅποε σπεπεῖο {απρρεᾶιταβοε οεεβ{

ῖο- 

Ὥετω εοἰοπε[ασπὰ! οσοῖς δας πιετίτα ἱποΐγτασαπη γίσεαταπι ρτα ἀἰκαείοπε,δς τεβετες τν 

- ῃ ῃ Ξ ἀεὶ ο) ο. -- ο. 

ναι θέέπιε-λορος. Ἐ τἱο εἰαχ ἀερεαί Ώσπππαπα επεοπιαΏίευαι Ἱπηρεστῖσι Οἆτο- 

παῖο. Νεπαρε αιία ετῖτο εϐ ὃς οπΏσαια 
Ὡοπαύπαπα {Επτέρσ,νπτεμεεσα ΕΠε Ιαμάαη- 

ἆαπα, - ᾱ- νέ εαπω ςεἶνο].Ιοαυᾶ:: ἔσι Ίαρτς πωλοιὰ παζρίεσε ο καὶ παρ ἀφθρώπεις ἆ- 
ο ς τς ὗ ας 

μόνη. ὡς ὁ δὲ τὸ ποσό πγος Κάτε αζόμλνον χβλοΥ» σἩ παρα σ]οδται» ὧσε εἰς γω κατης- 
ΑΕΧ. τν. 5 2 : Ἅ 2 



| νΕβμΜσα-ο Ὅα {χ. 6ο”. 
αθαρὲ ἄδέω θὰ ὃ σγὸς Ῥνέδιι. 14εο Ἡοταῦας (αιπαι].4 Οά,9, 

Ἄοη εξο τε Μέ 

οὐκ Σὴς ἠπογπαξαπε /ἱεῦο ο. 

Τού-Με 110: ῥᾳσίάΥ αῦοτε». : 

Ίπρηπε [ον εχετε {Ηά5 

οὐ/μῄοπες. ος 

λόχοε. οι εξ 72210 ντ Ατετίης »πες ΡΥµάρηΗα ντ Τιεοβ]εεης {πτετρίετα!» 

εως τ{ζά παρφεσις σαλαι ἓ) πας αὐθρώπεις εδορδό». 1, απέήμρ, 6 αρμά βοπιίπέν 

ἀειαησασΗή ΡΥΦεΕΡΣ2Η. ο ξίος 
τς Θοάσεσα ο ἐπέων. Ἡ ατίητα εξ ἀιεεπάϊ σεβις/ςλ]ίεες πιείειπα δὲ ρο(αίε τη: 

ζ.ὰ Π]]πά αά Εοττῖᾶ Εαέχοτᾶ Ἰαμάξ αεεόπηοἀβεῖµς.εεβ{ετ: νηάε «φθέσροεο ὧν ἔγῳ 

αόμπον {πα «αεπβῖαα γοςας απτλος Εροά.νε.δ. Νεα. ΟάΦ.Η:5 8υτεπι γεερῖς Ροξ- 

{η οτευπαοαπίεασ,α μα ἁλη ασια ατα Πές κος τε ο σος οὐ ερ Εμὸκ 

χαύχαιε, Ότηπες εοάΐσες Ιεθαῃς χαυχα»- Ῥος.σεπῖερτο χαῤχὴς: ὃς Τε εοται]ες 

Φε[ιο].αιᾶτεπάο «οπ{τιξείοπεπα Ἠωής νοςῖς.ΟπΗμς {εΏτεπεια εὖπα πον ροίηπα 

α[Πρυ]αίρεαπα παπι πο {9915 εοπιπηοάς:δὲζ ρυτεπι ρεπα σπα {μπα σεπιίμασα 

ἐπέων ἃτ χαύχας Ιπετίσατε {επτεηεαπι,εκ{βΗπααμή ]εσεπάιπα ες 1Π ἀθείπο Ρ]υτα- 

Ἡ καύχαιε,Ώοε εξὶνἔρροιςἓφ ὧς ἔξεσι κου γαδαι: γε] καωφάσισν οὗ ἔρρε κολά.Τεαηις {6 

εοΏΗίτιιο,Φεασεσία αἲ ἐπέων ἀοιδὸ κεύχαι; Φεέσροςε. Ῥοιὸ καν Αεεςς Εοσπατας» 

Ῥτο εκύλσε,ντ ἀὐ)ΡΤΟ ἀὐησιοοντ βλαριρΡσο βλάσησι, ρα 

'. Ἠας ραττίου]α Ώμης εξ Ἠ]ατίμα.Ἑς αξά ρετ τεπεβῃ τεβετεπάμπη εβί αἆ ὅρ- 

σιᾶν:αιοὰ Πε Ἱεβο,ποι ὄεσωμδν,α μία πασισυσα Ῥος ροβμἱαειαμαπαμαπα » νε αΏδί 

οβεπάϊπιας,ΡΙπάατις αμ απαπάο ἵοηραπι εοττηταρίε. Οἵσπατα αὐτεπι δε εδία 

σαςπηϊηῖς: αμία Ίφαῖσα εαιπή σα αἲ πιτµπααυς ος Μμῄευπι οσσοΏμαι «αηεασί 

{οἱεῦοητ. ὁ 

βερμία.Ώ μας ταξίοηες αΏετέ εἰῆς φόεμγέ ἀῑατυς βεεµία» νε] αΠῖα ᾽σωωανωσρέ- 

ϱς) Φονύσωεμη Βπει]ὸ ΕΦΗΜΟΤΓΩΣΗΤ : δεονῖ αἰτ Ἠοπωεεης, ε.πι Θεο) Φωτ πείησω ἕ- 
πώρίω : 1Ώ εοΏυΙυήο αμτεΠΙ ν1πά που]εης ο ροτής: γε Ρτορῖες ἆλον τελέμλοον κεὶ 

3 κιθαρισιὸγ, {Όηήτο ἀμὶ εώάΣΥ ἀμώρι εἴχῥαγα ΡΗ//ΑΕΗ7:δὲ βείμο εκροπῖτ δχγ. Έσο 

{απὸ ροβετίοτὶ ἱεπεεπεῖα παπα αΗρυ]ατ1» δε /Όπογαη» ποὮ. Ῥπερδίεσ]ῃ Ίπεεί- 

Ρτεταςί. ο 
ἱσπείων ἄξθλον κουφα). Ιητε]]]σε ρετ Ώσεε» πω ἠκίω οηφεηλασία:, ὅτε 68 3 αἲ- 

ὅλων τὸ κορυφαίο. γιάογίῶ:η ΟΥ ῥαΥΣ47ΦΗ04 ΕΕΥΣΑ71ΕΗ εἰ ῥγεβαπΕΙ ΩΙ. νιάε 
ἀέδλων κορυφα) Οά.2. Οἶγπορ.απήβ.τ. ς 

: ἄσπε. Ἀ εἰατίυῦτα αἆ αξδλων Ρταεεάεπς.Ττσηΐεας Ιπβήτηείο Ῥγτβίοσιμα 1ϊλο- 

τησ Αάταβο,απαπι θεοί. ΟΠΗ βεπί ες ἨΗαΠεατηοίεο αα{εωρας. ςεά ἵνας ἵτα- 

εοπαΜατῖ ροβυπε { ἀγεαπαης Ἱπ[Ηεητο οὐ Αἀταβο» δε ὰ ο, ββεπε πβαατα- 

τα. Νατα ες εΏτοποίοσία εοἱΠρίπιυς Ώππς ΕΗῑΠε ατατε Ροβετίοτξ, 115 ρεῖοτεπα. 

ἔσ᾽ Ασωπθ. Ῥετρβτα ιο ΦΙογθηεπα ἀκε]]ίεῖς: απααι Πωυΐας Αίορης ρτᾶ- 

εεείαβιεας. : : 

ὧν ω. Ὀλρτεβιο αἲ αιαπιρχοσεάϊε Ῥοξεα {πηρες οεςαΆοπε ὰ παιεητῖοπε 

Ἐστβίοσασι σαδαι {εςῖς. 
ες ας στ Ῥ ος 5 Ἓπρσος .. - ρτςς 95 2 Ζ Ώ ας 

ἐπισιήσω, Ὑεἴρατι Ἑπασκέω Ῥοξε. {ππαῖεας Ρ{ο κορµεω » οπροµέω. Ίος Ών 



6ο8, 
τετ ΕδΙ 
ὄδέος Ἀθητο. ας 

. 
- 

πορόφρασι». 

«σε πουῖς εε]εὈτιαίρας, 

πἠπαίσυπω Ῥστηής 1αάΐς., πι 

σσῖδας τί Έοῦοτε εετῖα- 

τεττ,δτ-εαπεβτί εειαπίπς 
Ἱπ ρυ]εμαῖς εατήδας {ε 
ΕεισετεΒε, πα βσατίε ὃς ἆς - -- 
εοτατές «θ1εγοπεπι΄ ντβεβα»... 

νωές Ροξεα » τὸν ΑΦραρον 
ΡΙΝΤΏΑ Ἐς ΙΤ. 

« , . τν κ 
ὕρως κεσμήσω καὶ πμήσω Ἐποώνος » ἴνο οὐ Ὁ- 

ὄνωδεκὰς γ-- 

ὃς τότε μὲν βασλέύων 
«νεο. Π ΄ 3 , 

«με, γέαισί ο εοροῖς, 

οθος π᾿ ἀβφρῶν ἀμήλλαες, 

αρμάα τε γλαφυβεῖς» 
ἄμφαμε κὐδκγον πολιγ.. 

φεῦὲ ὸ Αμοιών- 

μετάρρασε. 

ο ΟΙ ΜΗ ϱΗ146ΗΗ γε- 
σηαης 121 044[πέ εξ- 
{εἐγισαεΙθᾳ»ντούογήζπε 
ΥΣΥΟΥΗ7Η ΘεΥΓΑΗΗΙὗΗ ες 
«μτγῤή{ήμε ε[εσαησ]- 
δη αβγεπε πείς νγ- 

ἵπ-απα εαπατεσηαιής, αὖξ 
-πττερια Εασα αὖ Αταΐσο [ο δετα {εεογαή εαπα. ΕΗ-- ὁν τε δραπυρήθια» δεν σά- 

Ίο ρατῖο Ίπ Αεμαίαπι αά ον, εκ νανὃξ ας Φ1εύαΣ επρη  Αηι- 

Ῥοπδύα Οοποτααι παπέφῶν ος απο Άργεος, ἅρ- Ρήγα εοπ//ιο αμ - 
Ἀ 4 σεεη, ὃ σγαπεπα {ε1- 

Σ1ΟηΕΙΗ ΡαζεΤΠάΤΗΠΙ4- 
αμα, «αὐ Αεσ9.ΡΥΙΗ- 

σχεσετῃ(ὰ 4πο πιαίεα]α ρτο- ο 

Σε «ατεπτε με τος . ος ο σαν Ταναξ. 

Ὑκοτεπι, δε {ς: ρττὶ {ποςεί-- « : 

ρα, με. περί ο : : 

Έπο απάαεῖ δεριπάεπισνίτο  ἄροσων Ὁ χασπαυει κο ες αΗ1έΠ 20 ΑΠΕ 

παρ Φεέδο ΄ἄλὴρ, τε ές εναπε Ταίαϊ Πἱᾷ 

γἱρίεηΣΕΥ οΡργεβὶ {με Ἠας. δεά νν ΡΥΑβΣΗΣΙΟΥ εοπαρε[- 
εεάεῃς,, ὃς {εάἀιιθηεπι ἆο- 
σπεβίσαπι γῖταης,(Πατη εχ- 

εἰς 56η νίγεγΗ» ΡΤοσγεβΗΤά”Η: εἶταται ΑπιρηιασαὭςντ.ος- 
«ο τ αἱαοτεσαησα ΑσσιαἩ : : 

οεεπρατεε:α πο ὃς οεεαραπίε,α αυτη {εάϊτῖομες;απα {ες ππακίωᾶ ἀπαδαπεαές ἵητες {ε εχες- 
εεπῖες η Ταἱαὶ 8Η] Πΐσαε ορρτε[ῃ, Πιο ρτϊπαῖρατα εχεϊάεταὮς. 5εά ντ εἲε ρτα αρ οσῖς 

γίτι Ἠτεπα νἱτετίης ἵμτες «οπτεπάεπτες Ρτορτεβηταπα ςοξτεστε ὃς εοπηρείεετε:Ώε Ρις παπΠος 
τὶς Αάταίξας,[αα Βταάευα εβεςῖεντ αμα πες {Ε δεΑπιρΒΊατλαπα Ἰητετεεάςῦα πε Ιω λοοἴσας, 

πιοἩ. γἵτετίας ρτορτεάετεπτητ. Ἐ | - .- 

. 
2,.Βοξες αἆ ῥταοεἆεῃς ἠρωο:δζ τότε αἆ εεπαρις 1Παάἆ ἄπο οετέαπαῖπα ΦΙεγο-΄ 

Ώε. ἀπβήεῖς. απα Πος Εοοῖς εὖπα Φίεγοῃς σΕΡῃΦΣΕΕ. κκῶδι {εἶ].{πα 9ίεγοηε. Ἐε- 
υοπᾶπα Αάτοζις Ατρίυϊ τεσπὶ ετατ Βατες.{εά αὉ «ο Ρρυας εβ αῦ Απιρηίαταθονε 
ἆοσεε ραταριταῖς. : 

νέα 3) Ἑορπῶς. Ε]ος εξξ, πίώ τε πόλιν Σικυώνα ομθανεκύτίω» καὶ ὀώδμον ἐποίς. 

κωρναᾶς παναγόρεστηρὂν αἲς οἱ αὔδρες τοῖς Φλωάμεως αξδλοις ο κ τῇ ἁιθρηλαδία, ἀπὲ γλαφυρῶ) 
ὁρμάτων Ἄγωνέζογπο Ῥοστὸ πουας εε]εὈσίτατες νοσαε εσσης απβητάτο αραὰ 5ἷ- 

εὔοπῖος Ῥγεμία , απτσα Ηης ΠωαΠτατα Οα: ος αι] ους εοπ/Ἱατεπε εειεαπάπῖρυς» 
ἄοεεπε ἐπηπαεά]σεὸ {εαπεπτία, ας ραταρΏταβς εωπα (ωσῶσα επι Τ.αείπα νετρο-- 

σσ ἡΙοσησι εσρε σας. 
ρεῦ)ε Ἅῥ.Όεεαβο οὉ απδπι Αάταβεης τε]έτο τεσπο ραττῖο 9Ι6ΥΟΡΕΠΗ οὗςῖ.- 

Οηηήεοὰ Ῥοξεα ρετβιησΊευσ. Ηαε Επβἠς εσρΏσας ΡᾳταρΏτεβ». Τα1πα, δε ΕΠετοάς- 

εμς ία Τειρβεδοτε, : : : 

Αμφιάρνον Ίομ.ρσο -εΟσΗΠ1. Αμοιάζαο): 41Εσα δρασυμέδεα Ὑοςθε ἃ οροσὺ μῷ- 

Αε αμα εοηβ ήν απο Ταἷαί εεάεπι εξ αμΐν5, ο, 
Ες 
ἕκ ΕΠ. 



κεΜΕΟΕΒ ο. 1Σ. οσο 
ὃν ἔπ. Ὑετβο νυῖσατα τας]ὲ παΌετ ποπάμη:ερο εχρΠςο»ηη ΑηρΙμη, νι {5η- 

δις αμαάτετ.ἔσ Αη το]ε ρσο ῥσαν. Το]αί ΠΌετί εταπε Αάἀταίεης ὃς Ἐπιρηγ]ίς, αἱή- 

-αιςιζεΗ Μεείβεή», Ηἠρροπιςἁοπ,Ρασεπεπορας; Ῥτοπακ,αά ο. ος Ρτίπεῖραξις 

φρετείπεδαι,δεά οεεΙ{ο Ταἶαο Απορηήαταιςεος Η]]α ἀϊρπίεαεε {ρο[αυήε. 

λύα.Ψος ἵα τὰ κύω {0ὔψο»δε {μες [Εήμέομὺ εκροπίασργεῖ ππεζαρλοσὶςὲ {ρ-- 

ἔα [ράσα πία εοπεοτάῖς νίπουῖασι {οἶαῖς, τν . 

κρίοσων Ἀ. Ἠας αἆ ἱαμάςσαι Αάταβϊ Ρετήπεσε,σμὲ ἵπτες Ταἷαί Ε[ιος χρέσων ρτς- 

ἀϊσαευς: επ] ςοπβ 1ο ὃς ρεπάεπιία οσεητα {Πές Τα]αῇ Εἶῑος-δε Απαρμιαταμᾶα 

"ἀβιάῑυπι «εβαλε ψἱὰς ἱ.αίπαπι ρατορΏταβη. : 

κοσπδύεη. Όσο παπαωπαύει. ὃτ του) σεοέθεη: {ζΕΤΙ6ΥΕΗΙ» Ἡος εί. γ/έεγΗς Ῥτοσγεί- 

βναηε τσι εοπεὔῶσή αρ. απι 8 Ρσίοτεν ἀῑσας, {εφιήσας νε αἩσιια ξετῖε ρο- 

"Πρτίοτ.Οατετήπι οεύδεν Ῥίατες αἷία,Ησηϊἤσατ νΙζγΑ»ΥΙΕΥΗΡ. ὃς ρταΏκο ἀτιῖ- 

μμ]ο τίωι ποπήπίς αἀϊεθειεά Εαδοε,ντὁ πεέῶεν ὁδὺς, ρέει ντα. Ἅ 

σπιράςεαστέο - ΞΦνωθεκώεσ. -πρεπάφεάσιο 

ο ὅπσπι εἷας Επα[α Ταλϊ -εὐδρρδάμωτ' Ἐειθύκ Αγ ἀοηεγίςρη» 

ΒΜ, επάί(αιις Έεαισος, Οἱ ολςΙ ὄρεον ἂς ὅτε πιςον Ἐγαρύγίεη φ παπά. 12- 
«ΒΠο Απιρβιισαο,Εερ]γίεα τς Οἰμλείδα κυαζχε ο στ ο οῖρ πόσα 

{οτοτεπη παρεασι εο]οσα- πο ο μνκοι μαμαειε 1615 α- 

Ἴχσης, ἑπασᾶτο σετευπε ρῖ- ἔανλοκεμο) Δαναῶν «ἀμγῷ Οἶᾷεῖ Πο “γκο 

Έπις σεάἴρεερεαες ατρξςῖ- Ἔσαν Μςο:. κα ποτό το Φρ 6114 ἀεάιβεπε, Ἱα- 

είς εὔπιααε ἵπεες βααῖς ἑββαπυλους κριᾶ ο. ο ο 

ἑςβρη ης ἆοεοτος Απβίαος, «Όψβας ἄαρον αδ αἱδρῶ» αἷ- Ἔμενμης πια, Ἐξ 

οποσΏπι σεσες ἆ Ώαπαο Ος- -ν : η πες 

θα Πακοπαξπιακίαίν ο ορ ο το οσα πα [ἐρ2ίβογέευ 

εἴεοσαητ: τα ποπάααι Τες- ο χρτ θρή2Ν ὀ0γ. εδε Ἐό- ἆ Τρεις εεᾶμης 

ὕας., 4πα Ἱεριε Ροτῖς ίωΥ «οχεγΟ Ες γΙΤοΣΗΗ μ- 

εἰρυάνπευς δὲ αρεομταΣ, ώνερρπαὶ Ελελί- αεγηπᾶ, [1[αγμίη Ἠοἳ 

ον ο στ -ᾱ--ι 
Ειωβῖς απἱριεής ἀεάαχο- 550 ἐπωτρω» ΑΔΗ ο ασηγηης [μέσα μα 
σηδες (πος ᾳεαὺε Ἱαρήτε 98” Ἴεπε, ὁ ἆοπιο μγο(ο 

εχεῖτατο ξαΐσυες κ αμπιτο: σιεαι Μελέυδου. : ΠΡεΕΗ ορ εάσος Τγο-- 

ἆλαης Βοσταδατατνι ξασῖοίο 
πιρετα {απ αἀπεκίατίοςεος 

βίο ῥογεαλασή” [τά αὐππεγε ὁ ῬγοΓ είπε. 

εἰιαή ἆοπιο ρτοβοίσετεσεης, {εἆ εοδττὰ Υξ 58 εσρεά(ᾶοπε αρβάδετεης, 

αἰδερθάμαντ'. ΑΕηπίτας ποια ἴπτετ Αάγαβαπα δὲ Αποριήασαπας πιεάταπα δαῖς 

Ρετ αυοά ἔπ εοπεοτάΐατη τεάϊέτς.ΕειρΏγ]ε βΗα Το]αί, ὃσ ίστος Αάταβα «ματι 

γόσᾶτ αἰδειδέμωπα,ποὮ απία ρείοτεπι αἴσπεπα Απιραίασαο, αιασ(ΗΙΗ Ε ο 

{εὰ αυία {ρίυπα Απορηίοτα μισο πια εάπα Ρρτοάἰά(ειντ θά Ρε βωσα έσο οοβετετας» ἵπ 

συο πιοσεαας «Π, ΗΗβοτ]απι Ώαης ντ {ας ποξαπα,οῦίεες ταπτητα ατηησο.Ροστὸ 

-αῤδεεδώµαντα ἱπτε]]ισε ὃν ὃὶ αὔθδρα ἀφελἝσεν Ἡ) δει άσασον- Ά τεέτο αἰδερδεμαςν. ἆς- 
: : - : κο ττρρεες 

ενα βαιρµις. Ἐρίεποευπα πταίς,σεΏ.αιοά εἶἶπα Πιοβαπάμο ποσαίσε ΤΦΤΑΙΠ Έσσι» 

εουβτωίτας Ατῶζοζησι πποσες αλὰ» εεῖαας ποῖπεὮ παμε νε. μσ- 
εν σττς σα τι 5ο. αξ 



ΡΙΝΏΌΑΕΙϊ 

ης ἆοπιες.5εὰ ξοτεὲ Ιεσεπάμση αὐΦ εοδαμα)δί τεϊ]εἰεπάνπι τ᾿ πο μ].. 

π[ητα Ίοευπα δὶς µαθετο ροτείῖ: δε Πς Ἱεβυης 5εβο]ῖα (στα. 

εα.Οσα Ιεξείο  αἁπηεεάεασ» ετ]ε αεςπίατ.Ώοσίοῦ
ς, Ρτο ἐοπαπῃ. αὐδῥοδαμίω: ἆτε- 

ἃο βησυ]. αὐδειδάμη ποσα... ες δα. βπαρ].Ἐε ας «οπἰεξεατα παΙα1 Ρριαξετεπάα. 

νγιόετας.δοππαἡ «οάΐσες παεηὰοςσὸ ΙεσιηῖιαΦερµέδαν. 

: Ορεταρτεείυπι εβ Ώαπς {επτεμιῖατη, αά ]οςί {ποςρο,Ώᾶς «οπῄτι.- 

ύλαν Οἰκλεφδα ἀττις-γωμακΦ. ὡς πιςῦή - 

ότο 
σαϊηύαι ππρες 

ἀετα «οπΙαπό στο Ἡ 

ὄρκλοῦ ὧς ὅτε. 

«χάπι οὗ οευ]ος ΡΟΠΕΙΕ; ὅτε αλδεεσδάμω Ἐθις 

ἄρχιοῦ ᾖσον μα ἑανδοκομα Δαγκῶν. 

ἀὔντες. Γπτε]]έσε Α ἀταίξι παιτες ἃς αιήθης1. ἁμοάεςαάς,ητες αὐος ρτα{τα- 

Ρΐϊς Αάτοβιας ος πιξάίηπα απο τεάίσεπε 1η ρταείαπα επι Απιρηίασαο» εχεο- 

εἰταπϊε. δίε πουᾶ αβιαίεατε «οπεταξχα ρε παπι γραίεατεσα Το]αί ρο(ξεεί τεςῖ»- 

Ρεταταπε. 
Ι 

Οικλέδα. Ὥοτ.ρτο Οἰκλείδη. ΟΙ414ε5»εΏῖ ραττοΏγ πι εὔπα,ρτο Απηῥιώηης Οἵε 

εἷεί Ε{ῑις.Με]απαρί περοθ. 

τιν ξαρβοχομαρ (αεπῖτ.Ώοσ-ρτο 

νας, (ή βαμος βαΐσι εαρῖο». Δαναῶν Οἱ 

ες Ἐατῖπα ραταρΏταί Ἀηΐμς ἀποάεςαάϊς: εμπι εκ 4ππος 

θψει.Οἆ.κιαπάβτορΏ.γ. 

χε ποτε. Τ:δες ἒᾶς ἃ θε]ητήάτο ταϊΒή γ]άετας εοπιπ
ιοάδτεβιευεα»:α μεσα εσο 

Δεαποττεύση γετεσες εοάϊσες ἹαθεαΏε χα ποτ ὃς ἐήαπύλου Θήβας. ΝΕ πτεττηπα Ρετ- 

Έσετει αἀάϊάϊτε κει}. Αίαπε Ἠοπά {εῖο απ Τ,εοπίσεσας αΠαπεπα εοάῖεοπα πασιε- 

εἲε αμῖ Ώος γοςαραίαπα μαδετει, Πα μίάςσι 1π ζωα Ἱπτετρτετατίοπε πάθος εἰεᾶαπα 

᾿αχεγῶσμη:αποὰ Οππεὲ τεἁας χρι}- ερα3. : 

ἄμαρον. ΤΠ) οτίεδρεο 6ΟπΙΗ. ῥγα2ρν. 59ἶεε θπίεπι α Ώ οτίεμία Ρίο 3. εβε ἶοπ-- 

Συσητας δᾗς τηεττί πεσείμτας ροβυ]αε νε Ότειε µατ. ες. 

αἰπώ (σεπῖτ.Ὦοτ.ρτο απών. Ἀ εάἁας απϊεπα παης ρητασα Ροξεϊεαμ.,ᾶι- -αἰσίοις 

αἰώγθις Ἀλσαμόνοι. Γ-ατ, μήν απριεή». 

δὲ Κροήίων.. {οπττα Τομΐς πυ]]ο Ροτίεπεο 

Ἠπηξαξεπι, εχρεάπεῖοπεπι (α{αἰρίαπε Ατθηι εοπῖτα ΤΗ 

ασεροπίὠ : Ώος εἲε, ἀςροπίω., εκ Ύυα απτεεεἀεπῖς» «ΟΠ 

εθ: παπα γεεετ εςἵπ Ῥοπυσῃ ππα]υπα-νς οταεπ τοβίτταα ἃ 

εἰτατί Ρυεοδαης, : : 

ἔλελίξαις Αεο].ρτο οοπηπα. Ελελέξώ. ὥκονυ, Ἠος εβ, ὁ-7ει ὁ Φεξιὂν ββοντήσας 

5 τοσο Ἔνο άῥο 9 λΝ 5 ὃν / σσ. ο εν ανν ὠὢ. 3 5 

«ροσεπαξε επηλρνος ἄωτου ὤπο σῶν Φίλων ἀππέγα,, ἄλλα άλλον ης αφίξεω ὤπο" 
: Ξ 

ζανδοκομών-ὰ τεξτο εοπηση.ἔανβοκόμος.Ὦ)ος.ἑανλοκό--- 

ος ποπαίης Επε ΙπεεΙΙδεπάϊ ρετε εὖπι 

ατἼοηΏείη Παης Υοςετα 

Ιάτατι εχίευτο Ρο]Ηεεπεῖς Υο- 

εὔαπος. ἄξεριπω Ὦοτ.ρτο 

{οαπεῃς βρωτὸ ἠητεΙΗρεπ- 

Ίουε αμαπάοααε εκ- 

9» 
εν. 

τσ μαρρύμδῥου. ειδα 

τῶν ἁκίω ὄρμωτκος φέεέδαι 

γοσιαΏ μὸ ας που οἑἱο/:α1 "ΣΠΡΕ 

τρθϊοπς.Οποὰ ΏέΕίαστ ων δὲ {η{αΩΙ. 

πι Ῥοξεΐευσι , ΡΟ «ΟΡΗΣΗ. μνεθα) μαύλωηος ει µ-- 
ἔγο 

. [αίσε» ' πΊογε 1/ΠΟΥΗΗΗ ρεσς ΓΕ7Υ1. Έτ ἃ ϱαά 

’ρ:αιὰ {επαρες Εὴς ἡλῑμς ἵπωρεειι αμοάααι ἔετευσ πο 

ὁ Ν ΄ 

τους εχενς ν- µεταφρασεο. 
παράφεασις» 

. ος λος ΄ 5, Αλ 

θεά εκεῖοίτις ΊΠε εααῖά- φαθομβίαν οἳ ας ὃν ἀπὸ {ο πα//εβμη ἵη εχἓ»- 



ΙΟΝΕΜΕΟΕ: ΟΡ. 
8ὰεδ: Ρεά(εδας ατο ατηιᾶ- 

εἲς εοπΏαπθ,απαπαυᾶ Πππ]- 

ἆσπι ὰ Ίοπε ἑαβατη,(εἆ ἵπ- 

ξαπΆατα ρουὴς Έσππτα ας- 

εερετατιαά πια {αίταπα εχ]- 
επι Ῥτορετατε σιαλαῖς, 

ασᾶπι ἃ Ρεοροβτα Ρχοξς- 
8]οπε αὈβίπετεττλαπέ αἆ 

Πβπεπαπα Βπαϊυτα Τηεδας 

Ρτατετ]αδεπέεσα » πδῖ επι 

ΦΠεδαπῖς -ρτα Ίππο «οσα - 

εαίττεβαπε, εαά ἀπίεετα τν 

Ραιαπυτεά τασα αποϊ{εταπε, 

ὃε (ερτετα τος τοῦτ{ζος 1- 
Ἠξπες γΊτος «οπετεπιαταΏζ, 

αποτᾶπι ες «αάρπστίδυς, 

ἆσπα ετεπιαδαησας ,α) Ὀιςᾶς 

οὗ Ρίησπεάίπεπι ἕππιας 
επττεΌατας. δεά Ἱαρίτες, 

αἰηνίπε «αῖας γὶ τες ὅσωΏες 

οΏ (απήτ,εεσσατη ρεξεοτοίαπα 

απλὺᾖὈ) ὅμιλος ἰπέδαα, 

χαλλέοις ὅπλοισν » Ἱπσεί- 

οις τὰ συν ἔντεσ. 15 

σµίωξ ο επ ὄλθαισ  }λὺ- 

κωὸ 
φόςον ἔευσάμᾶνοι» 

λευχωδέα σώμασ ὁπίαναν κά- 

ππνόρ. 
ελα }ὸ Φώσωτο πυεβὶ 

γόο 
φὗτας. ὁ δὲ Αμοιάρμϊ 

ἀήσεν κεραωωῷ παμείᾳ, 
Ζειὸ παιῤ βαβύσερνου χθύγα5 

κρύθεν αἳ ἅμ ἕσποις, 

}59- - 

Έσς ότι 
ο: εἴατη ΡΥόβέίΑδΑ: εχε’- 
ες γεπά7έ» ο ϱηεῖ 

ο γηεὺς » Ο εη πεί αβ- 

ῥαγαέη- 1εάῆπε 1βπεηέ 
αά γρ ο ἄμίεεηε 
εκ {πδδαβεης, 
εαμάιάὸ ε[Ἰογε[ζεπχεῖῃ 
εογμοτίόηε Ρίπσµε[εος- 
ΤΗΕ [1Η2. δερΣεῖΗ- 
επΏῃ {ΕΠΟΤΑΥΗΠΕ Ρ7Υς 
με Ημεαότες ν]ο». 

“Απορῥίαγκο αμδεσιά- 
ος βΗρήπε αάμογβα 
οι] Υ{6ΙΕΗΣΟ ΊΗΡ1ΣΕΡ 

ἶασο Ρρεᾶοτε ΣΕΓΑΣ θεΕΗ ΙΣΠ ΜΕΜΕ 11 ο 

εσ 

ἀῑδιάϊτιαπα πιασΏο βᾶατα διάαέεα 5
 

εσαῖς αὈίοσρευτα οσεπτααῖτ δὲ {ερείταίε- 

θαμομβύω αἱ ἄε. Ασσαῖς Ασρίπος Εεπα 

ξοβήπς εσἰεῖαίας λείαπα 

Αάταθι,αΠοτήτασαε ἆις 

Αἰηρδάσταασα πι οἨστα ὅξ 

επϊεασίς,αιδά ρτορεσαπετίης αἆ ππβ]- 

αη-επι ][αά ἃ Ρεϊπαρίδυς αἆ εχετοίταπι ἀετοτασεε» νε 

μπι ομἴραπα εκεεπαετ, Ῥοττὸ Ραττίς!ρ. πετὈί φαμορλαες 

το ποπαῖπς Φογερὺς νβιτρας: δὲ ἅτω Ὦος.Ρρσο ἁπίω.Ἠος εξ, Ελαβίω. Ὥτατετεα 

οίετασπάα εοπ τα ξτίον 

Ῥατειαίρ.ν οταπάταα αὔοαυε ὅσλα χ” 

ππίβεατε ενρὰς «οἶΐφετε εἴξ εκετοῖς 

εορΏς εοάλατυπη. 

/ 
αεὈ] ασεύδειν εαπαι Ἰππάε. Ένασι ταγίος εβαλα «ἶπα 

Ἀχρα,τὲν πεζοιῤ,ὸς ἵπσεια Ἔγτεωντὼς {σεις τ-. 

επι ἐμίάε ες εαπεβτῖρης » ὃς Ρρεἀεβτίρις 

ΤσμίωὮ ο ἐπ. Ώππεπυς εβ Ῥαοείς Βαμίας Τπεβας ρτατετίασεης :αἆ συεπι 

Απο οὔπα 

{ηρεταξος δὲ ἵπιτα πασςηϊ 

}Τμεοπίς οσεεἵα {μπε ἆοπες ετυρᾶίοπε. 

᾿ἄταβο «αῇ {απε.Ω πα ἂε 

Τμεδαπίς ρα Ρε]Η «ο πβιᾶ πι εοπαη {ετΗηί Σ 1 απο Τῆεραπος 

α τοάαδχος Ασοζηη Ιπῖεσιωα {ωπε. θεά Β Ρε άσατασα 

ατείτα ἄρπατί εεπαετὲ Ἱπιροξάσα Ειεϊεῦαπε α
ά παήτος νίααε» εκ αμήδυς Ρ]είααε 

τε Ῥαμήαπ ία Ῥαοσςῖ. 
ξαόχα τεμαι οἵ]ληςς» εχεερῖ

ο νπο Α- 

5 

ἔρυσαιδωοι.ΦΗ/Ηρ1σαΞΙ Ίεεελος νοςαδιίαπα Ἱεερββε ΡΓΟ ολεασέμλροι. Άδαπα ἔτε- 

΄σπεῃς εβ ρΏταίας αριἀ Ηοπιεταπι» ὀλέσαι γόςοΥ: ὃς «εοσίταί ηὐσής Ὠηίας νετδί ἐεύ- 

εδαι βαπὶᾳκατίο. Ἑε αὔαπαμαπα εχροπί Ροβμε,
νεῖ ἠοιίαγετεὶ ἐπ]ιδεγε:πϊρ]οπαΙ- 

πηις 241411 ειμίζαγε»νεὶ ηῤή2εγε,παρτορτίηπα να]ὰάδ τά ϊσατσας αὐί5 5 ΏΟΡ αἲῖ- 

τει {ο ήσ2εγε,ρταάριὸ ἵπ {εείς πιήας {επεεπατία. ο... 

λευχωδέα.Νοπα{Ἡ τεξετηπε αἆ χαπνὀγιαιὰ ἆμτα ρίασυία ε
αάἆαποτα ετεπιαπ Έα τς 

εβῃοτείεουτεπι εαπάοσεπῃ επ εεῖτ.οςβ
ο]. ]εσῖε λευχωφέα σώματα. λΜήεπὰάοςὲ αὉ 

Ξ : 
ος 9 Ξ . «. ρε 

οπιπῖους Εετὲ [εσίτις λευχωσέαρ.ναπα δὲ ἀεεμπάπαϊ ποπαίπῖς ταξῖο» α1ρ]ήπααας 
9 στ . ον » 

σηςέτυτη τεξτασοσιτ.Ἐξ απτεπα ασςυ{ατ.βασα]. ὃ λευκορελ ος εἴξ.λευκρ; ανν» «χὼΥ: 

α[δμῃ ᾖαῤεης Πογεήη, - : τ 
ΠΕΟΣ Ἡ- 



6ἱ5 ΡΙΝΡΌΑΕΙ 
ε.θὰὶ πυεα].Ωποε βαεΓάπεροτες Τμεβίδιεος Τη 635 τη] χα εολοσίος : αμοε ἔας-. 

τυπε «οἩοσεερτος τοςί. δεήσωτο-αΠτεπα Ροβεετεξχὲ εκροΏἰ,εοιόαβεγηησ. Ίνατα 

ἃ: ὁνίωσε[ῖ τὸ κάῳ.. 

γεογδρερ. 
γα ῥαδεης 

:αῑςί ροίε γεόγεο 

πι ἀῑεῖευσ γεόγυρς, 
α΄ «εν ον . τος- - 

νο] αμαᾗ γέαγᾷα, εντ Έτ, μέλν. ἔχω}. "μεοπΙ δε 1ΠΡΊΙ-- 
ονεὶ ταΏῖοπε αταϊϊς,νεῖ Γ{ατ]οπε τοβοτ!5.Εεεπίπα ὃς ἆτατε ρτοµεδξίοτς 

Πτορυίϊα Βαβεαε πιεπαστα, αμαῖία Ἱππεπήπι εῆε {οἶεπε, 
α. 

ὁ δ.Απαρβίαταϊ αἷτως αὉ α]]ς ἔαὶτ οὐίτης: παπα Ταρίεετ 1Ρᾳ ἁῑδιάις ἕεττατη,. 

νι ἵ]ῆας βίατα αδ{οτρεη»,ριάεπάς πιοττε αΌ ποβε είς πὸ ἀεάεεοτατξεας, Αµ- 

ριάρῖ {εποεπάυπαηοα αὐέςπα Αμφιαρ. Ναπὶ εοπαπιοάίος εἰ ποπαπαείµες Αμ 
» 

Φιάρνε,αμᾶπα Αμοιαρεό.- 
ς : / ση ..- 5 - ο ΄ 5 

παµβίᾳ. Πος εβπούτο βιαζὀμλόφ. Νάπα σοµβίας ἀῑςίεητ ὁ κξὶ σαάτων βία ἔχων» 

οιᾷ. 10 οπη1α νημ ἡμύεξ- 
βαφύςερνογ.Ἠος ε{ῖ» θέρνου βαδυ ἔχων, ῥεἕης 72Η ΠάµΗΗ ῥαὔεπε» ρεᾷογο/α» Ρροξ-. 

εἰεύπα ερίεΏετοπ,ρτο απο Ππαρίίουης ἀῑσας βάβεῖαν Άθονα. 
Ἅ 5 εχ. ο ν 2 -- 

κρύου ἅμ .Ἔοευ5 ΥΒ! ἃ εεττο Εήτ αὐ{οτρεις επαι εµτ Απαρηίαταις,ροίες. 

ψοσατυς εξ Αρμωνγετεβέρευτ Ῥαυίαπάα Βοεοᾶς. Ξ ο. 

περάθρασε.. 

Ρπαίσσρπι Ῥοπείγππεπο, 

εἴται απο εοπβιέχατας 1ε᾽ 

Απιρβίατοας απεασῖε { ετ-- 

επῖπι εεῖαπι {οτησή, σε- 

Αίάχ., δε Ώεοσασα ΒΗ15 νι 

Τεαπες  ἁπιπίτας παπι. 

ξεττοτίδης Ρετευ]ά, βαραπι 

ψῖεο. ποτ τεστεπάαπι αἷσῖ- 

Ρίαπε } οβεστεας οεςλίο 

γίχαπι ἴ]πι ἔοστετα ὃς Ρε]- 

Ἡοοίαπι εετσα ἆαΏτεσα τκ- 

ἔτα ρετοιτίεπάί » ὃς, 
ψαίαστς ἀσάεεοταπά]. 

γεαά τεπῃ τεάεατη,διτάς Δετ- 

Ἠαῖςς Ἡτοπη] σεηῖς ἀῑελπα, 

ΗΠῬμαπίεαπα απάαςεση 1π- 

ο Φπἴταπε (αβήαπεταηξ,ΘΡΡΟ: 

Βυήῄασε, ατπήστερτεβεσπητ:. 

απσ]επι ὃ ς2τΏτΠΙ πλω Ρος. 

Έεταπα. αυᾶπι Ἱοπο σος 

πεῄσε βἶτα εβ ὃν 6485)δε. 
919 

δε 1εε]ναῖτ - 
δεά 

ες, ὃς Ρετ «3 

ὠνωθικῷς ς.. 

5 : 
ευθὶ Πεεικλυρδόε -ορὺν -. 

γώτοι τυπέγτα µῶατα) 

Ὀνμὸν αἰρωωοηαλν. ὃν ὸ 
ἁεμογίοισι φόβοις, 
[4 ἀἊ ο» ϱΌ 

φέυ2ούτΙ α) πακοες Θ927. 
3 ο ας , : 

εἰ ο ωαῦ Κρονίων. 

πεῖραν. μὸρ ἀἰγαίορα Φοιλχοσέ- 
λαο 

9 : Ἐχχέων ταύτα Φαλάτου σαι 
ζω- ο. 

ας ἀλαβάλλεο οὦς. 
πόρσισα. µοῖραν οἳ Εωκοµον 
αἰτίω σε ποιον δεν Αἷ- 
τγαίων ὁποαίζευ» 

αρτάφεαιρεν. 

ρα Ῥεγίγεμὲ - 
ῥτα(όματη σενσα Ρεῖ- 
οάβας ῥπσηαεεΏν αλί-- 
μη ΡΗάεβεγεΣ. Νάηρ 
τν (ίσης μΗβὸ - 
2εγγοτίδης » ησπε 
εα Πῇ Ώεογάήη. δὲ 
βοβζῤηε 6, αεμγπίε, 
ποΙπεη ϱμέσετε{ηβρεγ- 
ἔμα ῥαβαγησε ὁὶ Έδα- 
αίύη» αγαπη ᾖοεος 
αρ 10776 ' Τζ γε- 

ποιο «Αη {ομσίβι- 
«128. δ07ΣΕ7Η αΗΣεΏρζη - 

ῥοῦάγΗῃ Πες ζο/Η1ΣΗΣΊΦΗΕΗΗ. ᾖάδεαξ 5 6γ0 1675 4εζ- 
Άφογ/ήμ 145 μι ργαύεα». 

τά Ηεεε: πο 48 λα βαῆς Παρί ατη δε Οατιλασἰπευί στα «ο” 

ἁπετίπιεα γεπῖαηεῖα απο ἄε γῖτα ὃς πιοστε ασατητ; ἔς ἂε {ππιταα - 
Φῆς ἀεππο ρεΏτῖ, τοσα : . χτ: -αὶ « : 

τῬοσο επαπι τε Γαρτεες ῥρατεσ,ντ τ]{άεσω εαπΏ ξοεμείτατεση 1σηρετί] 5, 
ΣΕΤΗΠῃ οξετῖατε ΟΡΟΤΣΙΕΞ 

ο ὓᾳ ἀαάβιραὸ ῬοηασΏ πι]εσυτη 15 απῖοας γίν
αν ςοπ τα ξίοπεσα {ετηςτ: 

«νο Περιχλυμδόε.Ῥετίο]γπαεσ 5 Εϊς ὰ 9ε]ιοί. ἀῑσίευς ἹΝερευπὶ δε (6 Π]οσῖά:ς 
ο οᾱ : -- 5 ρρό . οσα. 5 ο ΄ 

Τκεβα Εὗα Ες, αιομυσλών.Τ1οπΊευ5 1ΠΙΕ.ΡτΟ αἰρμυθύδα, Άογ.τιραβ,ῥομώδέω».. 



νεµμεσακος 1σ τς 
ἀγειδο αἰομύομαι.Ο.µ{8 εως οὈίοσρευς βτ ἁ τειτα Αππρβίαταις: {ε]]εεέ τς Ίπάς- 

ςοτὲ Ρεήτει αῦ οπήίπε να]πεταευ».νὶάς 6 Οὗπιρ. 

δαεµονίος φόβοι. Ὀάπατις ποπ ήᾳ εεσεοσεδκεμηξας ΡααῖςΙ. Ῥαβίοής εειτος, 

αιῖς Πε,μαῦες ἵπ Αάαλρῆς Ἐταίπή .Ηας αυτεπι {επτοπεία Απιρηίαταί Β]ρα επτρί- 

ἐμάϊμεα εἶειατ. Ψεπαπα]ε αμτεπι εβ ροξταπι ἱπτείΗρεις ὰ Τους Ππποϊβυπι 

Ατσιηίς εετχοτεπι ἵπ σταείαπα 1 Περαποτηπα,( 1ος ΡτοΡρτες Ηετευίεπα ὃς Ὠϊοιγ- 
Ὁ 

Έυπα β]ιοςτιεβασατ. : 

εἰ θωα» Κερίων.Ἑεστεάίεις ηµης 3πτῃλος αἆ ]αμάςες,εἶτπι Αεἴπᾶοσπι 1η 5ε- 

πεσςρτηπα ΟἨσοση η {ρεςΐς.Δά Ιαιάςαι Αειπᾶοταπι Ρετήπες αυοά αῑεῖς οβί- 

εετ ἂε Ῥε[]ο αποά Ῥ]απϊσςς Γρῇ5 1Πτυ[εταης : αποζηπα {π[αίευατα ἑοτετμάῖπε {ια 

τερυἱεσιητ. Οατεβαςίπεη{ες απτεπι» ιά εωπα εαπῖ Ῥβαπίεες,εα Ε1ῦγα 1π Ίτα- 

Άρπι δε 1ο δαπι ετάρεσαπῖ : 115 ΗΙοτοῃ ὃς Οεἶοη ἔαϊτες οδ/τετηπε, ]]όΐαπε 

{οτήῖτες τερτεΠεσυης. 
Κερίων.Οσπατης ἐπωίοοος 4ροβτορίια αἆ Τούς», απεβῃ τοβαξ Ροξία νε ει- 

σθος ὃς Φεπίοςτπεατιι αὓ αἷίο ἵπβα]τα : {άαπε αἀβίδίτα ρῖα εοπάἰεῖοπε » {εἴ]. εἰ 

φκναδ: {ΕροΙΗ/ε εἲξ: Ἆος εἷε { Γαεα εγαμτ αμοσησα {ετίεπι ης αἳ {ρίο απ» 

ἀετα Ίοιε παπτασί Ροβε ετεάεραἃε Ἑτληίς!, 3 

πεῖραρ. δεοίίαίξες Ἆος γοσαδυ]μτν εκροπίς ληςεικίω ὀπίθεσν» {/ΙΣΗ ρταζα- 

20ἱµήρ:α πο Ρμαπῖςςς ρε άοπηπα βατ 51ομ]ος Ιππρετετίηε. 5εἆ παίσιις ε{ῖ 

Ροξτα νοςαῬυ ασια μπα νε εὸ τείρίοῖαε. Αιιάαςίς δὲ {αρετὈί «οΏβεΗ5 δὲ εχρεσῖ- 

πησπεῖ ἀππταχας 1]ος ατσιήε,αμπῃ πεῖραν ἀγωδορα γοςατ Π]οταπα ἀπ{μ]εαπα. δες 

εὗσ σε πεῖραν. ἀῑεῖτ,αυῖα {μπα εοπαζυσα αἀλΙριετηπ”, πες γοεί «οπαβοϊες{µε- 

τάςς, : 

ἀγούοεφ. Ἠῖς ερίεμεεο [ιά ἐπὶ «ογφ παβειατ «Ιάεόαυε εεγπιοΏ επῖε ο ᾱ- 

ὀρν,δὲ ἰωορέη-α. ἂν Φδὴ τὸ Φέο ἰώορξη χεώμᾶνος.ΑΠὸς ὁπι Ἐπαίνῳ: Παπχρτάτα, ἀεάσείεας 

παρα τὸ αἲγῶ,τὸ δαυμαζω., δε ωοςέν.ς -ᾱ αγασὸς.Ί.δαυμιοσο» ὁ ἱφορέίω. 
: 

φουικεςύλωγ.Ἠος εἴῖ,ὗσο. Φογίκων εεαλμδύων, η αᾶ εκροβτίοηξ Ἡπ πιεεαρῃτας τεεῖηε- 

πι ροτιὴς αιᾶ ἐεαλρλέων.Β.Ε.κεκοσμημδέων» ευ ὠπλισμένων φομίπων τεόπογ.10ΥεΡῇαΠ1- 

εἷο ο’ η σαγη:απῖα. 1ΐα απλπι παες βπαρ]ιεῖοτ δε εοπασιοβΊος νἱάστης, ἐντέων αἲ- 

τεπη ἀῑεῖε ρτο ἔσλων.Ρε βοςρε[ο,ᾳιοὰ παμα]ε βΠενιάς Ώγτῃ. Οά.1. απεῖβτ./.. 

Ἐτ οΩῃοτατίοπεπιποβετάτα ἵπ Ώδς γετΏα Ἑλλάσ) εξέλκων. | 

᾿ Φαῤάτου σέει }ὶ ζωοῇ. Ἠος εβεμρασΜΏ. ἆειι 1πο/Ηπεν» εκρεγΗπεηΣη είν 19 
ἆμο ἷε να οὖ ΊπόχΓε, ῥγοάρ ἆε [μήηαα ΤέΤΗΤΗ αφεὐαΣηγ. 

αὐαβάλλεο ὡς πέρασε. δῖς Ίεσο εἨπα δεμπαϊάῖο, ανά Πε ἃ ΡΜ Ηρρο Ἱεδαπι ρη- - 

ταπίε,α μπα γεσεε,γεπτοῖα. σε ά7η οησ1βημὸ. Ἐτ εεττὲ τοεΠὴς απαάτατε ν]άετης - 

Έμπι βροξἴτορβα,δς τε αε αὖα ασίευσ. Νεσιιε επ/πα τᾶ εὔπιοάὲ Ρροξτᾶ ἁερεεΓοο 

εὐπάσατο εί (ηβεγδΗε ζἆργ]ήᾳ σ 11072ε. δις.ᾳπὰπι Τοπεπι {ορεε ἄτεεῃς. Ι4ρ12ΕΥ- 

πάση ἐὔμτη γεβερ, {ει 7ΕΊΟΗΕ ὔΗ 211 ᾖοησ1{ὸ. Ὃιατε Ρτο αἰαβάλλομα, «ΟΡΠΙΟ- 
ἀὲ αἆ εἰατῖότεπι {επ{μπα,]εσεπάνπα νίάετυτ αὐοβάλλε». σαν ος 

πέρασα, Ῥοξε.αἀιιετο.Ρεο ποῤῥώταταιΟοπηπαυπήτες ποῦες σάβῥωμποβῥωτερω, ποβέω- 
πάτω {ει ποῤῥώτατα,Ῥ σξεῖςξ,πέεσω, περσίοννπόςσισαε. σος : 

τος μαῖραν ο Φαρετίος Ίαις ρειῖτα εξ ὰ οτήταάἶπε Ρε]μεα, πας 30 τωωοίαα ατα 

{ρβ5 ἄἴατυτπαπι ἃ Τους ῥτςεαευς.α-ἀ,αἰτέω δέ στ ὦ Ζεύλάσε λω ο ΚΣ ας ο. 
εν απ ΣΕΡΕΕΕΟΕΕ Η 



στά. ΡΙΝΡΑΕΙ 
αγαίοιε αφορα. παρέλαν.5)πεςἀοσβήςὲ θπέεπι ρες ΑεεΠΦοδ Ἰωπηῖε οάνΏός ΦΊσμ]ος; 
: 

ς Ξ 9 

ὅμε.Ὀ ος.ρίο εοπαπη,Φηϱδ,αυοά ααμπὰ {οἶσιη εβεντ γυ]ε Επ βατ Ε.ἑλλισὼς λέ- - 

φοπωναϊσαίσασα {αραμάϊεπάο χεόγο), 

7 
Ν 

παράφραση. 

πταπε ρορυῖο οεςαᾶοπξ 

εοπίεαπεπά: οἱοσίαπι οἶπί - 
Ίεπι ὰ σοπεσοβς αρἰπίς., ὃξ 

Φλας πιβπαΏτετα ὑταρεστίαξ. 
Έαῦβετ επίτι Αειπα {λίπς 

«αραςες τίτοσ.νε Ροτε {81- 

ἀῑοίος εαποσασα , Ῥεϊμςο- 
έόΐαας, ὃς ἁῑαϊεας ταπι ραί- 
τἳ ξαείεηῖες » ντ Ῥοποτᾶπι 

Ὁ ξοτταπᾶ Ίρεσίε πο εαρῖᾶ- 

τατ. Αερᾶτει αἩααῖςπιετᾶ 

ἀπετεάιδίίεπα αΠετετε:ατο- 

πίαπι αΠαπαπάσ οοπΏπσίε 

νε γετεεππά1α, απ Ῥοπαπα 

εχἰθϊπιαβοπεπα αξξετε,απῖ- 

σηπΠι ὰ τεδας Ἰπάεςοις 

απποπεπάο., ἑατάτα δε {ε8- 

πι βπο {επία πετ εαπία 

ἄπιρτιάεηεῖ ῥαρτταμαεατ.τἆ 

δυωφεχὰς ζ. 

ο ΄ 5 . 

Ζευ πάτερ.) λαίαισιν 
χο} ΄ 5 3“ 

οἱ α.ύγοοις ὀπιμιξαι 

λαόν. ὦ ή ποι οἰλιπποί 

τ' ἀντόδι ο 3) κτεαἑων 
γυρς Έχουτες χρέοσογαό 

3/ 3 

αὖὔδρες. Απιςοὴ {ει- 
ος Ὃ κος 3. 

πὶ, αἶδὸς }ὸ ὑπύχρυφα κᾶςδη 
μλέπεπου, 

ἃ φέρει ὄδξαν. Χεομίω κεν νσα- 

ασι- 
ζων παρά σεζοβόας», 
«--- κ. οσα ἅπποις τεραῶντ ὁν µάχαις» 
» Ἂ ο δε 
Έχρινας ἂν χΩςλλυον ο- 

ας -... 

ξεία αυτα». 

Εἰε ὁ οὐ) αἀμειοίο ροξε,αρηἰβσαπες ἁμ. 

Εετάφρασιε. 

ὁ ΙΗΡ1ΕΥΡΑΣΕΥ: οἵ- 
Ἀμπεργήσς "ομηεδή» 
απι[έεας ῥορμ/ 4. 5ης 
«οεγχὲ ) εγοτηι βη- 
"419ῇ 1616’ Ροβεβίομὲ- 
ὃμο πήρα, ϱ74/ΑΤΕΙο- 
7ος ῥαῤρησες Τ172. ΕΤΗ 
{πογεάιῥ{ευι ἆμω, κατ; 
γεγεζµηά 1 «αξεηΣες 
ἴμεγο (τίρΙΣΗ1 ο εφ 

[ο σἰργώπ. 548 
Οᾖγοπµο ζτηαίσεν εχῖ- » 
βεης ἴζεγ Ρρεάσες» ε- 
αάημεν ο 1 4Η 

Ρτα[ῷ Ημ ζ11βες Ρεγισµ{ΗΠε ἄΕΗσΑ ΡΗζΠ4- 

(απὲ αἱϊᾳπαπάο εοπΏησίε. Αεἰαίεεπι Αειηαί « Ητοπαἡ εχεπαρίαπι ἨῬαβεο,επῖης ατπάσεσ δε 
Ξ σα τα . - Σ- 

: ας εαπεβτίδας, παπα δάίαμςε Ρτα]ής,εοσπουίβες 8ε Ιπάϊεα[ες 

απαπτο,απάτβαας σοπᾷ ἁςεπιίαπῖπιο αεσί ρᾳσας ρετὶεπίατα {αδ]σες. 
εοπιες { Εῑβες ἵα Ῥεάεβήρας 

- 2 σ 
ω ον - 9 3 δα. 

Ζεῦ πατε. Οοππεᾶε εππι {πρει]οσί αἰτέω σε τὰ πο εεἰαΠΙ Ρεπάες ἀγλαίαισγ 
τν Ί λ ος 2 ο. ΄ ΄ - 

6’.α-ἀ »ὁ λαὺγ Αἴτγαον κόσµει τῇ ὁ πόλεως φαιδεὔτητ. Ρορα/αση ΑεΕηαΙ2 14 βΙεπάο- 

ρ γγόν: λος εξ» [αενεβορη]η /επάεαέ ο ΠΑΕ 5 ἁμαΙμα ἴη γζδΙδ:6 εχήβετε 

{21εη5: δε ας ὃ Τοµε Ρετεενε 
ο» ω 5. 5 

-σῷ λαῷ πολιτικὠν οξέων «πετύχει 

τν αΙεγίζαγεηι. Οσα αμτεπι ο]οτία {ει 
ΡεείεατΕτ βος Ροΐξοτίοσε {θά ξοττὸ {πε 

/ 2 - - . 

Φίλισποι,ὃσςο. λδαπαα 1 Ημς αἰοσ]ᾳ: «εοπ{εαπεπάς «οβαεες 
Χ . . .. . Ξ 

εὐπνα[ααί εβεπε Ρε[Πεοβ(αυοὰ ἀεποτας 2ηελος Υοςς οἱλιπποιιαὈ αΏτεεεάεπτς 

εοπ{εσπεΏς {πππεπάο) δε ἆἱ 
Έεπα «χοίπαπε,εομαίξες πιᾶ 

ντρς {ρ]επάϊα!ς σἀἰπεής οἵπετατ. Ψε[εκροπε ὧδε 

ἵν. Οοπσᾷε ΡορΗ]ο ν΄ οὔμΗεη σἰογ]αῖτο εοη/ζ0 ΜΕΣΗ» 

εεἰεὈεῖτας ἃ επετοβς απϊπιής, ὃς Εαάδίς 

εΗΙβιεροξτα,συυπα βαειτη ἁῑεἴς, ή τοε 

Ίπεες Αεεπαος εταΏί Υ1115 

μἠατηπα «οΏτέπαρεοτες: απ ἁμπα νίτειτες οἴμίσα 

1ὲ εκροπίε Ώας γετῦα. ὀγλάαισι ἆσυνόμοις, Πος ρᾶ-, 
2 τν Αλ ΄ τ. Λ το 

οι ἐνορρσωύος αἱασρερομδύαιε κ 3 σελ. Μαπι Ηΐςποπ ἆε Ιαήσία,(εὰ ἂε οτΏΆτΗ 

αδθιιγ. 

: ἀσυγόμοις. ος ε{ῖ, τοὺς ὃν πολι» τὰς πολΙΠΊ 
πο θλά}ω.το οκώ.ῥαθιγο,ἀέσο. Α ας 

ἁνή. Ρτο εἰμ. Τη Βὶ5 απτεπα ο ταῦο Ρεξ 

κῶς.Εϊε ἀξύνομος αἳ ἄευ,νγόο:δε γέµομαι» 

βσπίβεαξίοπες νιάς 1Π Τ,εστεῖς.- 

ἰομΐς ρταεεἀεητῖς: α. ἆ. ἐν 1). ὁν- 



νΝεμκεοὀκςσοσυ. Ες σἳς 
οσα } Ἱσπικώτατοι,τώτ ἐεμπολεμικοὶ αὖθ ρες»ὴ) }. Φελοιεέσα Ἡ πλᾶτου ρεῶντεςςλ)  γικά- 
αἶμοι κτημάτων. Ἔ 

Ὁ, ἄντοσ. Νεπαρε αρμά Αετπαπι. κρέοσων αριὰά σαςος ἀῑεῖεης ρα[στα» ἆ πρη 
γήπεἰσεγεζ 1 Ποη Πεὔξα{γ. γιάε εχεσαρ]α ἵπ Τεσίεῖς. 

ἄπτευ». Οςειρατῖο αᾶ οεευστῖε οΙεδοαία πα Πετὶ ροτα/ Πες. Ναπι ασ Τες 
ο]ιααῖς:Ὀιαϊεής εχρισπαπὶ ροτιήΠεπε : πατα γετεευπάία Ίάστο {πχεῖπα οἴσςμηιιε- 
πίτησ, ΑεΏς Π]απα αὐἰάστα ΥΙτεπξεβα φιλοκερ4έᾳ εκρισπαῖαπαι Ίπτες Αείησςος 1π- 
παῖε Ωποά τερτοῦεε,ς τοπ] εκεπωρίυτα. {{απα Ρτοροηίς. 

ο ὦδως 1ο) 91ο Ώαπαξαυτεα Ρἱαμ]α ὰ Τομε εκρησπαϊα. Ἰνάπι ὕζα κακῷν παίτων 
5 Φιλαργυεία. 

ἃ φξρει ὀδξαν.Ἑεξει αἁ αἰδόει ατα τῷ αἰδήμονε νετεςηπάο » ααῖ Ίεσεπι Ώοης- 
βατῖς νετετας τταη/σγεὰ1,ἆμπα ὰ εατρῖθις απιοτῦσω οἆ Ἠοπείία Ἱπαρε]]τε, ἆεεις ὃς 
Εἰθτίατο ροήτ. Ώς ἵνας Ηεβοάις. Αἰδὸς αὐβρώπτος µέχε σνεταιρησ ἐήγησι.Ῥοιτὸ οδξαν 
ἐχροπε ἐευδοξίω. ο ανο» : 3 

Χειμίφ.5εσιυπεις ΟΕεοπή] Ιαάςδαπεμι Ιαυάσε ὁ γίστηεε Ῥε[Ιςα,ρεάεβτῖ, 
εαυεβῖ δε παμαΗ ρταἩο. ΟοπΗετείευς απτεπηα {ΕΤΠΠΟ, ποΠ αἆ Τοµεπα (παπα πο 
ἀῑοί ποτε ἑδαασίζων αγ/ηίσεΥ δε {ασε[]ες) {εὰ ΣπάςβπΙτὲ αἆ αιεπομῖς,ντ ἵπηΏμας: 
αυεπιδεε αι ασπαο (Ἠτοπαί] ταΠεε,τείῖεπι επε Ροτυήῖε γ]τευεῖς. (ἠτοτα τω. 
ὁπιηϊ 6επετε ρτα η]. ὑσασύζων ὰ 9εΒο|.εαροΏΊΕΗς σοµπαρώ. : 

πεζοβόαιε,Ἠος εἴιπεζοµάχοιε. ατα πεζὀς εξ ρεύίεο, δεί βοὲ, ϱΥ4/Π/η αμαπάς-- 
ουε πρπίβεαεοντ βοίω ἀγαθὸς Μενέλαος» Ρο [γεΜΗ5. ὁ 

ἵσποις,Ῥτο ἑσπαῦσι, Ἡ εἰ ετὶτ ἆατῖ.ρ]υς.ὰ Πως. καὶ ἴσπος ϱ/μ]έασή.,.-ἀ. ἵω οημ]κά- 
2ἱζηρ,ῖος ε[,ορῦς εδ μεβγ]όη,. ον 

τ γαῶν ὦ µάχαις. Ἠος εἴιώγαυµαγία». Νες ἁποίππα εβ ααἲς {Βτοπιῖας Ηίοτο- 
πετα Βτ {εουυεας αἀμετίας Ῥβοεηίςες ἂε αμήθης ραμ]ὸ απτὲ ἀῑδχυπι, 

ἔκρρας αλ. Ἠος εξ άν ασσιοὴς ὧν Χεεμρ ον σεζομα λίαν) ἱππομαχία,)) γαυμαλάα οξ- 

χευας αὖ ὅἷον κήγακυαν ὀξείας μάχης ὁμαγεδώευεν κο ὃ αὐδ ρείαρ ἄφοβος ὤγ. 
ος ἀὐπας. Ῥοξΐτ. ὃς ος. ἀὐτάρρτο «ΟπΏπη. ροξεῖςο αὐτὴῃος ε{ὶ,βοὴ, φωνή» Υξ εσ- 

Ροπῖς Ειβοιῃ. ϱ0 αὖω», τὸ φωνῶ ἀεάπεεης. Α εοπ{εηιεπεῖ ση η Πρηϊῄκας: 
ὃς τα {απωρευπη γοεαρυίαπα » εἰΗρβῃ Ἠαδεε, Ἐτεπίπι ἀῑςοπάμτα ΒπιρΏαίτες- 
ἀῴτὴ πολέμων, Ὑεὶ πελεµίωγ.. ο. 

2. τρ Ἡ-» : - σπράφρασιο φνώςεκας πο. ο μετάθεασιό, 

αποπῖαπι Η]α Ώσα , πἰπαῖ- ἔγεκεν ὃν πολέμῳ κεῖ-- : 0 ψοη]αήη {η ῥεᾖσ μή 
- ε. 2 3 ον -- Σ ο νὰ Ψετεευπά!α , Ῥε[ῆςο- γα Θεὺς Ἔντυεν ἆνρ Ὅεα Ψετεευπάϊα 4η- 

Έστω εἶς απταππα Ἱτα σοπι- ος ον πε ος ος νπαίς 
Ραταδατ ὃς ἹπΏταεδαε,νι υὅ ο μι ποαμανεν κ ο. ; κ 
Ἰσοτὶ βπάϊτο εβΏτα {εαπετς- ΄ λΘ227 Ἐγναλίου. δε μεο (η » αρτορες 
εατ{εᾶ ντ ραισία Ρετηῖσῖεπι παδεοι ὃ Εελεύσαι,φόγε.. απάτη εκΙσµᾳ. Μαγ- 
- : ΄ ο στ .- Ξ 
ἸπππίΏεητεσι Ῥτοραίατες, σπαρποδε γερέλαν Σ6. Ῥαψεί 4ΗζεΠς ἔση- 
σα Ῥ 1. ἃ ῬἙΏῖς] Ν 5. 9 ο ᾗ - τι ος 2 τν Ὃ ος σεέναι ποτ Φισωθ]έρν αἰφοῶν ε- Γ/σαμάα » εκάὸ αΏσθ 
τσ ο παν ποτ Ρεήες ελέβεησέ Πὔ ρα: 



στό ες 

παησίς ρᾶµεί απελβί εο
Ώ- 

Πο, απίσά πηασηίτα 
ἀῑπε,ὃς 

εοσροςῖ5 τοβοτε» Ρεαίευς 

4πτε Ρεάεξ Ροβτα πιοτεῖς 

Ρεπεπίασι 19 Βοβίσπα ςᾱ- 

Ρίτα τετοταπετε:Οπτοπ
ῖας 

ΡΙΝΩ ΑΚΙῑ 
κ) ὀψυχᾶ ολωατοῦ. λέγετὰ 

μον 
Έκποει ᾧ κλέος α- 
Φίσι Σχαμώδεου χεύμασιν 
ἀγχἃ. βαθνκρήμνοισι ο ἁμ- 

«ΠΕΤΡΟΣ Ἡ ῥοβήμος 
ΥΙοΥΜΠν αστεία 14- 
«1ύη5 ὐ 4Ρ1Π1Ο Ροή. 
0 47 Φ1/άεῃ Ηεᾶο.. 
21 ἆεσή [ογηῖπε βγορε 

Έαππεα Μίοο ηπτπάσιορσον . ϱ) ἀμταῖς Ἐλώρω δα πλαμα(γὸ Πμεησα. 4 
ἄῑεας Ώοε ΡταθΗτ.Ετααξ- 
Ἀἀπιοάσαι αραά Ττοίαπος ογωμα ργο[ πα ργα’ρ]ε]ᾳ βαδεησ” γ1ρα; Ηείοτε, 

ζεἰεδεῖς επαάς Ἡεέχοσ.ααδά αἆ 5εαπιαπάσατα Ττοῖς Βαιήαπιρτο Ραισῖα ξοτῆτες ρυρπαῖςς 

ας ἃτ Οἰποπύήας Ασεβάσπιί βίας, αἱ αἆ εἴρας Ηεἰοὶ 5ἰοἶ]ία Βαπή, ουῖνς αἆ Ραεβγουπι 

Ρτοππορτοσίασα β.,ρτοξαπιάα {σης ρταςἰρῖτα. 
απ 

δωνεκεν. ος ει, ὅτι ἐκείνν Θοὸς Αἰδὼς ἔτω πολέμκογ ἀσᾷ Δυμὸν παρεσχέ
υαζο, ὧςε 

Χρόμιον., ἑ κέρόοις ἀλλαὶ καλξ χαου αμιώςν τῷ πατοιδ), ἵτααυε Υ ετοςυπάα παρα ιά 

τα θιήτιαμὸά ΟἩτοιήμςνποπ {1-σΙ, {εά ἁοπειτι βμάϊο Ρατείασω ἀεξεπάξες,Ῥος- 

εἶσα απτετα Πάῆοπε Ώσατα ἑαοΐς Ψετουμπάίασα ἃς οιμᾶ εἴταεατ Εοσαετις ἆ 

ςς]ο]. ἀϊςεῃς, 
: 

Αἰθομένῶν 4' ἀὐθρῶν ππλέονες -σωοι»λὲ πέφανταε. 

νογοιμάογήη βοηΜΗΠΙΗ Ρρίαγες (ἐγΗαΣὲ [01 φὰπς σερῖ(. 

Άζαπι σὖος Ρυάεδας Ποβξί ΠιεςυπηὈεσε,ἰΠ]{ απίπιαπα εὔσεθαπς, ὃς απἰπιοβὰς ρα. 

: βπαας. 

χέίνα. Ἡεπιρε Αἰδὸε.Αὐᾷ πεπαρε Χερρών.αἰχματωὴροξε,ρσο πολεμικό. 5 

παῤοι Ὢ. Τ,αις ΟἩτοπαή,ὰ «οπ[/ἡ1ο,απἰπαά ππαρπϊτυά(πε δὲ ππαΏαυπαι τοδο- 

σε,αυίδι5 οπηπίθα5, αὐα: ραµσίς εοητίπσιΠΕ, Ιπβτιόχυς έαις Οἠτοπαία5. Απίε 

βελεῦσω [10α. ὦν τῷ. ὃς εἰ, ροῖξ σωατοὶ. Ἐτ Πε ἀεε]ατα Παπς {επεεπείαπα. Ὁλρὲ 

δέ εἰσι θωωατοὶ βελή)ὸ μεγαλοψυχίᾳ » ὶ ἴουί ἃ ἐφεσηχό : 

πολερροῦ πεεπεινς : 

σορποδίε. Ἠος εξε,παρᾷ᾿ πορὶν ὀγτοερρτοϊπάς ἐφεσηχότες Ρ74 πε, πα Ιπεησή»Ρ οἳ" 

τὸ Φόνου γεθέλαν εορίςὲ γρας:αιειπαἁπιοάμπα ἨΟΠΙΟΣ. Π..δαγάτου ἃ μέλαν νὲ- 

φος ἀμθεχάλυνε. δἱς ὃς Φορμοείες ἰη ΤτασΏία. γέφλέίω ρτο 0726 γωτρας. 1τα 

Θζατια5 
0718 οράσι 

Νηρε στα γηΐσα». 
κ χ - ως , : ο κο : . 

χερὸ ὶ Ψυχᾶ. Ἠος ἱπεεερτεαξας Φςλο]. γνώμη 3) αὐδρεία. Μα πα τασωεΒ. «οἩ» 

πηῤχο ῥτσεεάεηεε βυλεύσαιτεῖα επιπαετατ!, τό Εουλίώ,πος εξ, ξυβουλίαν. πω ὃν 

αάώἝος εξνακαλουχέαν σα χάῖρας,πος εΒ,} ῥομίω.Ο 18 ε
τῖα αυίάσαι αἆ ἀμο λα, 

σιώμέω ὃς ἀὐδρείαν τομΟ ΓΙ Ροβυατ. Ώπο Ωπὸ ἵπ Ρε][ο ροσαµαπα Ππεσεβοτία» πες 

{αιαπσεπάα, νε ἀοςεῖ Ότεοι αρἀά Ἐπτίρ.α Ῥηαςπί ης. ν.753- Οἶπα 
επίπι Έτεο- 

αε]ες τοσαβεε, ς 5 τας 

Φώρσει φερκείνας» ἡ ΦΥ ἐθβουλίά: : 

Ἰφειάκπη αμάμελατή εἴσεπενα” Γεεαπάμηη ΡΜάεησΙάΞ 

τοηροπάςξ Οεεση, κο τς - 

Ὅ« Αμφότερογ» ἄποκειζδὲν γὸ δὲν δάτεζο). 

τεγρπζε [ρεᾷαδή : παίη αἰΜεΥΜΕΥΗΗ πιά ναἰο» 
Ἐς Ποίαςεβ» 

το ὃν σῷ µάχεῶτα Φόγον ὤεὺς τόν 



νεσ σοε ο ὓ. τε οῖς 
Ἔε Ἠοπιεις ΠΠ. σ. ἰάσατ {επτίς» π Πΐδ.. 

Ἐν ϱὢ χερσὶ τέλος τετελεσιέτου» ἔσέων «ἲ ἐνὶ βκλᾷ. 

λέγεται μα) κλέος.9ΥΠεΣΙῇ5 ΟΗτοπιή] εί Ηεέχοζε: νε επίπι αρυά Ττοίαπος 

αἆ Φςαπιαπάταπα Ἠεέχοτ : ᾶς αρυὰ ςιςυ]ο5αἁ Βαυίαπ
ι Ηε]οτήπῃ ρτο Ραῖσια ρῃ- 

σααυῖε (Ἠτοπαίυ». τες, 

“ λεπόοςὸ αν αΕσιῖοας {εἰ θίεας βαδυκρεμνῶσ.Ῥ οστὸ βαθύκρηρυας, 
ας κρμρροισ. 

- α δα - . Χ..- 

Πε ἃ βαδὺς, ὃξ κρηροὸς.4-ἀ-βαδης χβῥρρου ΕΧΩΥ. 

πιράφεασς, (δυωφεκὰς 8. ειετάφρασαε 

-. (απεπι Ίοεσπα, αὐοβίαη {(ὁδ Άρειας πόθου αβρρώ- : (νδε αγεα γαρ: 

τοι Ρες ν]έχοτίασι τεταία: ποι καλέοισ ) «έαδρκεν Ῥόπμπες γοεΙΗ{) 7εβι]- 
ναι Οατεβασίπεπβαπι πτ]-- οι) Ὡς Αδσαο -- βΗο ῥος Ασεβά 

(Πα, Ατεῶ, ος εἴε, Μίπα- ώρες ας. δ ο. 
τα ετά «αι Ποηίπες Φέγγος ὃν ἁλιία, ων σας {μπαρ 1 1µεηζμέε 

«εχίσάς ἀοποπιίματαητ) Ρο «ὤροτα, σὲ οἳ ἄλλα αρξ- Ῥτήμα. αλα πα σεηγαἶἷήε 

Ρατεῖος (α]ήτο Εοτεῖτες ρᾳ- ας ἀῑεδης εἷμς {αεϊποτᾶ 

Φπαπτ,βπη]εαρδὰ 9Ιεπ]ος πολλα ὃ ὦ κονίφ 74ή74 φμδε 1 Ρα ΙΠε- 
"άεεις ρτίπια ἵππεωτατε ε- ΄ ον ες ͵ ΄ κος - 

{εασατης ε[. ΄ ΑΠο αἴτετα 2έρσῳντὰ Ὁ γι πουτῷ»φασο” 7Η1εησα εγγαναζα νε» 
7ὸ 24 γΙΟΜΟ ΠπάΥΗεοηι- 

«σεπαροτε σηπίτας αΠαστες, ρα. : 
σα 5 α Σο σαν 2 ηλ Ἕν κ 2 ) - 

πας τεισα τοαήσπε ρχαεἶα- κ πογῶν οἱ 29) σι γευτατ Ὕρωγ- ΠΠεππογαῦο. Ἐκ ἰαθογέ- 

πώ τς ο δη σμἱ 1 ΙΗΜΕΠΕΗΣΕ 

Ρο: ροῦ απ Ἡ οππετα σι σε κας πελέδει {ξερει Γκετ ό" οἩ - 
αεεατετο αττῖησαξ» Ρ]αεἰάασι ο ολ ος σα τν μή 

αααπιέχισετ Ὁπαπάσασί- 3605 22έας αἰων ἄμέεα. ΜεβΗΣ1σνεκ ή α {6πο- 

ἄσπι Ἱπαξηίίετα εεατοω ἵπ ἴσω λαλων φερς δαεμοῶ) «ἄπγεπι γιά Ρἰαάμ. 

ἵπδις ]αδοτῖδας Ἱπαρεπάα{- Φαυκασῦγ ὄλβον. δεἷαΣ. ΟΕεοπήας { 

Εραΐσασσα γἰσὶ αά [εως ΥΠ} Ρὴε αάπγαπάσηε ΓΗ ασ εΠΣ. 
Ίσεπι ρτοπεᾶί Ἆας εοπ{οἵα - 

ας, - 

εἶσπε ππυπής,απδά πεοῖπ οὔο-ηες ἔπτεδας Ιπ]ἱλοπεβίς,{εἆ νῖσατη ἔοττεπα ὃς Ρτοβ σα ἀεεεα- 

αἴρας βοτεπιχεσετς ετατῖς εοἶ]οσασῖτ:α πο βενε επιετῖτος αΏπος εἶττα Ραπίτεπεῖα ταά (στα 

«Ῥ]αειάὲ τταάακαξ.Ο ετεσῶπι {εῖας Οσοπηίας {εΏεοσασα 
ππμπετο αἀπαϊταα ἆα Εαε[είτατε ροτ1τ]- 

»μ9) Μταῖσαι ἀμρ ἀκτῶς Ἐλωρον.Π.ε.4ά Τἶρας Ἠε[ογ]: αυῖ Βυή1592 εκ ΑΡοΙ-
 

«Ἰσάογο ποσας γερβαπη ςε Υ7ύ16Η5, εἶευτες Ρήΐσες Παδεῖ » Ίτα νε ες ττοἠςερείηπι 

Ποπαϊπαπα ππαπῖοιις είζασα εαρίατς. 

Άρειαί πόρρ.ἘκρΠςατε ποἩ Ροτείξ 5εολαίτες αωίἀ ροξτα ἀῑσατ αρείαξ πόερη» 

Πτ-πς (οἠδεπάπι ἁπαὶ πιαρείαρ,νε] ῥείαι ποεργ»γε αρειάασος»» » εοπίαπέτα. Ό ματς 

»ελπα εκ 1ρίο πε(ααπιας οσίά ἀίαά Πε, αἆ εοπἰεξχκαταπα ποβί5 εοπᾶαρίεπάμαι, 

Ἐοτεὸ απἰάεπα ἀῑςί ροειῖς Ίοες ῥείαι πόθεε Έλεα ΕΥΑΗ/ΙΣ15; οὗ επεπεπα αμεσα. 

σε νοτ]απαϊ]ᾳς «Ώ ἀῑέεαπι ΕαϊΠε Αεείοός πορον:ὸ ποπαῖπε αρειὼ, αὐοὰ αῦ Ηείγ εμίο 

εχροπίτας βχάβ», ἀπιλὸ. Ίτεσι α Ειβοτῃ. ἀπιιλὴ: δε ἀεάμαίσας 4 ἀερ Ρετ Ριεο” 

παίηυπα ἀρλτβοπςί ει, Ἐτεπίπι Βοπηίηες απἰ ΠΟτΠΕΣ Ίος 1 Ίσεο πάιάεταης, 

«Ῥοτυέτε ταξίοπεπι ρα ϱ ὠπειλῶν ΙπἱηαγΗήε εκετεῖτα5 Ἠδης Οαττοθίπεπίς 

αιά Οαεἴαπι Ιπυαάετεγο]ερατ:άξ αυο ραυ]ὸ απ
τὸ:νεί βλάβ»: ο 1άειι 

- 
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ότδ Εν Αλ Ετ 
οχετεῖεας εερίεα πι 3ῦ Ἠιετοπε,Οεἶσπς, αἱήίαιε Οχαεῖς εξ ρετάϊεας. 
χαλέοισ.Ὦοτ. 1) 1αἱεξχορπαμέαξο α 1Π ο2Ρ{Ο καλέοισι, Φέδοεκε.Ἑαάει Πρπ]βςαείο--.. 

πε Πτε ναεραξτ,α 8 Φεόορκεφάος »ἵπ Ἠπε3. Βέης Ηδ51. 181 ν]άε αμποϊαείοπεπα - 
ποβταπι. σοιδὶ Αγησδάµου.Ἠος εἰξ,χεεμφ.Ετ ὦ ἁλρόᾳ ὥερτα, ος εἰῖ, ὁν γεύτη-. 

οἱ σι ἄλλα, Ὦ μἱο Ροξεᾶσα Πηοῦ παῦετε ταξίοπεπα τεττη ὰ ΟΏτοτηίο ἵατη δε-- ᾿βατυπη,[εὰ {ρεῖ 1η ροίἵεσαπα φετεπάατυπῃ: οὗ μαι αἷῑο ε μας, 

Ροµ[ίεσεις αἰπά.ᾳ-ἀ. α ὃ κατορδώσειπελλὰ ὢ ἐν ἠσπίρρ,πελλὰὶ «ἳ ὁν Δαλάαση» ὃν ἄλλαις 
ἡμέραις Φελεύσομαε. ΑΡΡΕΙΙ4Τ υἱείπεπι πιατε » γἱάε]ίεει Τγτιλεπασα » επἶης ἠπίπ]α 
εἰὲ 51ο 11α. 

χογίᾳ. Ηἰς κοία Αάῑεδειιὲ {ππαῖεα 5 Ρίο κοιακὴ,νεὶ κογιώφες, οἶπα ας {ιοβαπς. 
ὃζ εχροπαξης ρά/10,οἴμα. ΡΟΙΓΟ χογία χέρσοενὰ 9 ΕΠΟ]. εχροπίτης κα 2) ὃ ἠσείρευ. δε - 
Ροξτα ταὲ πεζεµαχίας δε παρ γαυμαλίαν ΙΠηιάξ, φάσομαι Τ)Ος. Ρτο φήσοραι Επε.πιςά. 

γετβῖ φῶ.. 

ὃν πνων ὃ 

εἴοπεπαρετε ἃ ΡᾶταρΗταΏ Γατίηα. 

ε ” 

Ῥη[ηπι αἰὼν. Γοεαεῖης! σεηετῖς πῶς εΠξ, 

παρέφεασε.. 

Οὗπι επῖωνοριθᾶς αΌπη- ΄ 

ἃστ., ὃς ἀεςῖς σἱοτῖοβς ες 
ΕιΕὶς αἀερτας Βτ(Ηπηππαπα 
{αοΠεϊτατϊ ευἶππεη ατεῖσίς. 
Αά αποάφπἱεμΏφπε ρετας- 

μὶε, πες οεπ]ος πες Ρεἆες 

ψ]εοτίας εἴτεππᾶεττς ἄεβες, 

νεροσοτὰ αποταῖ: επι πητ. 

Ἠἱ πιαῖας Ώοπαίπ] πιοττα]ί 
οἰμπεπίτε Ροίπε. (ατετήπι.. 

αμεπολἀπιούαι πηοάεβία 

ἄξ ττασα 1 Ητας ἴη «οπή π]ο 

οβυΐατας νε Ππευπάππα 

εββεῖατυς :Ώς εἴῖαπα τεεςπς 

αττα υ]έεοτῖα (παης εατπιξ - 

βασιατιντ Ἱεῖος. ὃς σ]οτίο- 

σος τεάἁαιατ Ωποά εατπιξ 

στ απϊπιοθὴς ἃ εαπτοτ:Όας 

: να δεκας ο. - 

3 ι ο ” υ 

- 39 αμα χτεώοςπιολ- 

λοις οππιδοξον αβηται. 

κβοοοόν ἐπ᾽ 65η πόρσω-- 
ο) κ 2 ος 
Φγασ’ ἐπ σκοστὰς 
3 ” 

ἄλλα, ἐραλσ θα, ποστ}. 

Ἠσυχίω Ὁ) φιλε 
Ν ΄ Ν νο δρ συµπόσιογ. γεοβαλὴς οἳ αὐξε- 
τος 

Εἴαλδανά γικαφοβία συὶ ἆοι- 
θα: - 

Ἀπερσαλέα 3) παρα - 
«θητηρα θογα νεο. 

«ργατω τς μ γλυκυο 
κώμου «ερςά τον. 

: 6ομίοἱατοσία 6ποί]ε, αμα (Πτοπαίυπι {Πδ]εμσε, πε εχαμείατο- 

Σηπι Ἰασοτάπα Ροεηίτεας 1ρίαπᾳ,δζ ηε σταµείαζ ποιος ΠΗςϊρετὰ εεμ]Η5 εσρ[κα”. 

κ ο ό ὦ ΄ , . 
ϱἳ σι γεότατ λώωγτασιώ τε οἶχα. ος εἰ, ὠχαίως ὧν γεοτήτ τελεφένπων. Ῥοττὸ 

ἁμέρα Ώοτ.ρτο ἡμέεα»Α 0 αὈεδχίο ῥωεερεἍος Ε{ῖ, 9ρᾷος. ἨΡἱ ποταπά μπα γοςᾶ- 

δὲ ο) {141 εμῦ 
ορίθ ησ αἴμβγε 
αάερζι {1 ἀθεηδ , 0Ώ 
ὅπρεξ γ/σεγίµΣ 1ΠΟΥΣ 13 
-απορως [ρεεκίασ αὖἲΣ 
4Σ2Ί4ςέγε Ρε( 12η. ΤΥ- 
ο 11Η άΓεηι 4Η 5 απιαῖ 
οἱήεΊη οπή: 
Τε(ΕΏΣΕΥ ογεης αμσε- 
14 οἱ γ1ά οχι εή138 
«ὔήση. . ἁμάαν αμ{εΏέ 
αρμά εΖΖχε7εῖῃ εᾗ νοκ- 
ΤέΠΙΡΕΤΕΣ αφ ἐέμηής 

ομ/εϱίῃ εβογεβ/ὸ 7ήΙ- 
4 Ρ24ΛΗΠΕΙΗΗ2. 

{π γίᾶοτία εοπαμηο «απατατ, θαπἶάεπι γϊηξ 6επετοί-Ρροτῖο νοςετα τοδότας,α]]απῖς πε ἡπ 

}εεϊτῖς εταζετεῖΏ,. 31 ἀπλεῖς εἲὶ ρτςπυπ 5 σιοχ {εαπυτητα εαητ]οπῖςαωβαμφαετ-ς 

εἰ 3 ἅμα. ΟΒεπαϊτροξτα ομίδης ἴῃ Γε[ας εοπΏζατ {Ηπηπια {αΠεἴτας,πεπι- 

Ρρεῖᾳ ὠμήτησοδε ποποις:αμ1θς πιυπῖτης (Ωτουμήης,αἁπα]ταδΙ11 ἔος[ἱεἴτατε {ε ἆἲ- 

δορὶ 



ονενπεόκονς τὰ ο 
αὐῄίεις ουαινηίασαπα {εἷαε, Α[ππηϊ]ς «6 Η]ηά οὐοά αΏδί ἀῑκτενεῖ ὃὶ ὂγ χρλὸς, εξ δων ο 

ἀωκότα μορθβνδκέτι πόεσω»δες. Τεεπι Ερ.τ. Τ{51. 5. δὲ Ἠλήπι. 6. απ θεσ,τ. δε Ῥτντ. 

2ΕΡ. ν]ε. 
ω 5, ' 2. « Ἆ σό ο 5 ς- Χ : εν 

τ σκοπια ἄλλαι.Ἠος εβ,ἄλλης ἐυτυλίαι ὁφυ «ρισιοπεῦν ὀρφαλμοῖς, κα) 5ος ζητες. 

Ἠρράάν ὃ φιλὲ. Ηίης Μηςἱρίε Ροξτα Ἀγπαπαπα Ώνης εοπεἱμάετε:δςε εοπιρατᾶς : 

ἄπιες {ε γἱδοτίαπι ὃς εοπαϊµίαπα νιάχοτίαἰς,αιὸἆ απεπιαάπχοάπαι 1βμά Ἱαεάῃ- 

«ἆπαι τεάάϊεως, 8 εαπα εταποπΙ]Πεατε δε ταοάεβία εεἰεὈσετατ: Πε 1]α εἰοτίοίοτ 

ευαἆατ,{α τέςεης Ρατῖα εοπίεαααεας επεοπΗ 1π.. Ῥοττὸ εοιπρασαΠομετη {ᾷαπι 

Πιπαῖς, αμα ἵπ οπή μίο γ]δχοτία1 «αηταθατις «Ώοσεα]ί5 Άσπιηνς » ὃς απία αἷα- 
ετες ἁθήοτατε νηῖς «αηεοσες,εἄάπασπς αἰαετῖταξετη ἃ ν{πῖ Ροτα εαρετε. (ατετίπαι 
«ἠσυχίαν 1πτε]]]σε επτη 9ο [ο]: εἰρίωίω νραεθηη » Πποάεβίαση. Ἑτεπίπα πατῖ5 Ίπ γίααι 
Ἰατίτία {εγρβίδ,ρας εξ τοί]ετε Ὁατβασαπα Πποτεπα» γετεευπάήπιαυε "Ῥαεεπαῖι 

{πησιϊπεῖς ρτοϊίδετε τἰκίσνε 4 Ἑοτατή νετρα αἡυάαπα » αμ εχιᾶπι Οὰ, 27. 
-τ. απ. 

Γ μεοδακὴς.Ἠος ΕΒ.,νεώοὶ Φάλλὠν,7εεοης΄βογεηςν ὃν γΙγε[ἐέης:δς Εὶς ερῖεπετοι ρτὸ 
γεωςὴ πυχἍσα. ὅσα γεεέης οὐσισ1. : τας 

Βαρ-.λέα ὃ. Ἑβεζτααι νιηῖ 1η Ροξεῖς ὃς εαπτοτίθης » γοσεπᾳ αὐἰάεπι ὅσ απῖ- 
σηππῃ «οπῄσππατ. νηὰς νετυς Ἐρϊσε.Οταεπι. - 

Οἶγος τοι αείευτι εάγας πέλει ἵππος ἀριδῷ, 
Οοπετὰ νετὸ ς ος 

Ύδωρ ὃ) πάγων, ΧαλὸΥ ὁ -τέκοις ἔπος. 
'υβᾶε «Ἠοτας, 

το Ἑθωπάν εὔ/ίζεςσ µε ση Γεεέχο ἄείεΥ ση 3 : 
"Ἠος ἶοςο Ροξέα ποπ ἔατα ἀς ὑμνσποιῶς ααᾶπι ἆς ὑμρσοῖς Ιοφπἱετ, 

Ὁ τἘγκιράτα ίςμν. Οππα ροβα]αξ ροξτα Π01 γιπυαν 1η ετατετεπι ἱπέωπάϊ σμο 
(βίππυπη τοῦοτος., ἵππαετε να]ε {6 {άπιπιο βηάϊο εεπετῖ «απεπά! αμάες (Πτο- 
απηή,ὃς οπυπία 6ιατετε ᾳάπηπιουἷα αιάδης 14 ἐαοῖαε ρτςε]ατὸ. 

γλυκω) κώμαυ Φεεφάταν. Έχροπε σὸ ἐγκωμίε αρηρυτέὼ, εΏεοτιή ϱΥ4ΗΗ12. ναι» 
εψε ἀοεςε 5ελοί.απηπα αμῖς αἄερτις ετας γἱέτοτίασι,ρείπιυπα Ἰαειεία ετατετ αρ” 

'Ῥοποδατισ:ἀεῖπὰε ]αμς γίεξοτίς εασπαῖπε «απεβατης, στρ 

«παράφρασις. υαυρολεκαὶς μα. μετέφρασε. 

δε Πσποτεπι Ηἴππα, ααί ἃ αὐγυρέαισ Ὁ γωλκά- ὤγσεμεεῦ 415603 α]- 

πιο Ῥτορίρηίτας, εηχης ὅς πω φιάλαισ βιατα) βγιῤιαε Ρας γΙΦίζΣ- 
τὶς εί πιαχίταα , ἀβεπραατ ο» ρε εθκα. ο τε ρε ος 
βτσξτεῖς ρ]Ηα[ι5,ηηας εααξ ἄμπελου ποιδ’, ος σοῦ σ- σοι νΗ» ΡΗΗΡΤΤ 
Οὐτοπι] Ἠετο {πο ραττᾶς σοι πεεβμα ΦΗµΗ ΑέΗ1Υ 
εχ «Άπστα Οετεβ 5ίεγοπε μτήσάσλυαι Χρομω ΗΕΥΗΣ ΟΡΥοΡΗΟ. νε 

Άειπαπι τεχεαπῖ., Ππναὶ σέμνρρ δεμιπλέχτεις ἅμα κε γε ΣΕΧΣ9 ο 
σος εοτοπίς Η{1 σεξ. ρε προς είος Ἰρζο]άα εογύηδ εκ [ᾳ- 

Ἐ ο ο σι 
«Αροήβηί εοπ[εετατίσ,ρατις. ἔνλοκαι ταρδ᾽ αὐετοελαδησ  Ρ45έΤ οπως 

τι ἢ 



62ο. ο ΙΡἩἙΝ Οκ Ε 

Οπαπι υἰεί αἶθας πῖσεατετα σι. Χαρέτεστν » μδὸ τ ΣΕΜΙ εεἰεὔγαγε.εΠ Ὅλρα- 

΄Ἆος ερτεσίο Ελείποτε ἆθ- οσπολλῶν τε Τριαλφεῖν λόρρι 11165, [ρα πμ] εά/- 
πιορβτατααι» «απο τὰ. γω, ἀχογήζων σιοπᾶ ζε ἱηζεπ]οσὲ ημεπσῦ 
απο Οταάασαπα εἰεσαπία ο θα . ο στ - 

τεβαίσεαε », εεἰεῦτατε ορῖο ασ. ο ο Ὄρας οποσρίοσ 

Ἱαρίτες ρατες, ὃτ [ιρτα Ρίς- Φογ14ς 14 είσης ῥγοκ1ήπὲ απ [ίορησι ΜΗίαμι. 
τρίο αἴας γζξχοσίας γετδίς ετμδἰεὸ {πυεεῖς Ώοποσατε Μία πες [αρῖττας Ο1Ώπες Ρρτοχῖ- 
πἰποὸ αἆ {εορυτα τοζαπεπἀο.Ἡ.ε. ὰ ρτοροβτυτῃ ασ άἲς ατοΌσπεπταπ), γι ἀεμςες Ὁλτοπήίσση,. 

΄ οπωπεπι πησα: ππεητῖ5 1π ςΘητεκςπἆο Ἀγπηπο ΙππεπΏοπεση ἀῑσεξχὲ εοπ{ετεπάο.. 

αὐγυεέαισι Ὁ.Ῥσατει «ΟΠΩΠΙΗΏΕς εἴαξετες ροβι]απευς Ῥηήα]ᾳ ᾳας το ν]έχο- 
τἰα ρταπηῖο (Πτοπιίης Φίεγοπε τεροτταιήε. ἴψαπι Υ]πὶ ροείο Ίρεῖος 1 Βής Εαττα 
γἰάετατ.Ο οπιτηεπάαπειχ Ώα ρβααίᾳ;, ὰ ππατετῖα: Ππιώ]αυε ἁοσεπιᾶς «λος Εμβς 
Ῥγιδίοσυπι δ1εγοπ{οτηπα ρταπαίυπη γπὸὰ «Ἠ51 «ΟΓΟΠ5. 

νωμµάτω.Ἠος εἰ, ῥανεμέτω,Ώς Υοες φιάλ» γἱάε Οἶψπιρ.Ο.ζ8ἳτ.α. Ροιτὸ ἆμ-. 
πέλου παλδαοΡεΠΡΗΙΑΠΠεὸ {ητο]]σε γίηαπα αμ οά εκ γ]είς γαῖς εκρηπηίσυΗρτατε- ος 
τοᾶ ερίτῃετοη «οπ{ἀετα βιατωγε] αμα ὃὶ βία 3λιβέμδυογ οί ν1εκρτηπήσητονεὶ 

ο: βιάζεὼς εἰδοτα,ὴ) εἰς µέδέω αγευ. φμοά γίτῷ {η[εΥΤεοΙ, η εὔγ]εεασεῖη ασετε»νι 
νετ θ«Πο]. είς ρτίοτεπι {επῖςητίαπι, ποἩ Ρεοῦο, αὐία ποῦ ἀπηυήτ ερίτβετο. - 
αυῖά ραίαεατ νίπυπιήεά ἆοσετ εἶης εὔ ανω πηακίπιαπν., βμς αἆτοδρατ αάάεας 
ἁππι, πε αἆ ππεητεπι «αἱεξαςἰεπάααι» Ιπτετάυπῃ ὃς αἆ εαχραπάατα, Ός εξεσλῖς 

σίπί ἱερεΒοται,Οἁ,λ].]1Όπα 
αἲ σοδ.. Ἠος σοτε ΡΗΤΟ ναατοντ α[οιαπὰο 1ά αεεῖά!ε : νεὶ Παρα ῄκατε μπε - 

γοί :απάηγ:ς.ἆ. σε Πηνεἶ σμς επάρηι ΟΛΥοηΟ βΑγεας» ὅτς. Ἐτεπίσι πο. . 

ασίεις ἂς νιέξοσία,αμοπάατα {εα οἥπη ρατζα,{εὰ ας τεσξητὶ ομᾶ ραμ]ὸ- απτὲ νεο” 
δαωσὺς «βί ἀῑδε3, δε ευἶης «οπή ήτα ποπάυπη εβ εεἰεῦτασυτα » νε εοἶήσετε εἲ εκ 
Ρδξτα νε:δ!».5οἱεβας 4Πεειι οε]εὗντατί ἆμπα γεεοης αἀἆβιις εταε νἱέτοτία. οἱ ἡ]ιά 
σοτὲ 4ης ΕΧΡΟΠΑς, τεςεηίεπη γ]έοβίαπι βραλεαὈίς: 4 147» Ρο εοπᾶτις 
αἶαιος ρατταπῃ. τς ὃς 

Χεομίῳ κπισαρδραι.Ἠοῦ Ροτεβ Ππε «οἰ]σί εαµας αΡίεΏίε Πετο γ]οήῖε: Ναπι 
Ηλ γἱέξοσία τηϊδαή ροτε(ξ,απία αρτα εταπε αἆ οεττᾶπλεὮ ἀπευπόυπα», ὃς αὐτῖσα 

Ῥεπε ρατιεταπε.Εμεῖπιυς αητεπι τ.ἁμοδεςαἀεήα Άος γειδιπα αἰαβανων,ς Άστον 
παπα ἀρίασχ επστα εετια{]ς. - 

σέμν. Νες].αισπα.ρτο ἔπεμ ία: αποά πα ἅεπις εχροῄ τει 1παεπῖο 1μ1/ε- - 

2ήηεταποά ποπ ρτοῦοηιαἰάεπα Ότιτα Ἱπιρτορτῖὲ ἀῑσυπέας πηίεεετετδε γε]βπαί- -- 
Ώµ5 εΏ εχροπὶ άερετε νεχεγκηΣ. Νάπα εΩ μα ἵτπ ραισίαπι τεάίραπε, ὃς εοτοπᾶς 

εὸ νεµετε Ροτεταπτ.. Ἐε τὸ σέμπω αΠαιασπὰο Πρη. γεβο» ἀεάπεο » ΣΥΑ/ΠέΡο. 
γε ΟΥγΠε. ε. ορ, ὁ 

Ου 1μό μοι πέρα γε ἐπόρτμιοι κ) ἑταῖροι, 
οἵ κό ων σέµποιε ἔσ' ἔνβα γῶτα Φαλάσσης. 
Κον είπε Ιἱὴε ργ«[βὸ [8ης παμες γε 1η/γμᾶ ο» ὅ /θεᾷ 

Ομ] ροβµης Ίρβωη ἀράκαωγε εν γα ἁογ/α πια. ο 
δεμνολέκτοιε.ν εἰ ἀπὸ ὁ Θέμιῖος πιπιεγιδύοις µας Αροϊϊηῖς εΓατ πάρεόρος»δε Ὦγ- 

Ώλοπς οτασµ]ητα Βαθεῦαε: γεὶ ὀγχείος 3) Ἰεήµως σεσλερδέος» νε πα]ο ηάΐεμπα - 



ΊνΝεμεοπ ο: ἴκ. ἔδν 
ἔωμοτε» {Εὰ Ῥχο πιείεο «οτοπᾶς αεεερίβο ἀϊκατυς.Ναπι δέως 1άετη-βεη]βςαε 
αμοά ὧχμ. : 

:ἅμα.Γεσυηε αἩ] ἀμφὶ αυ]]ο {επία, δε ουἶαι παεστὶ εοπαρεε]α.Ό πατε εχ εβο]. 
αυϊ γἱΙάετατ Ἱερηῖε ἅμανπαπε γοςεπι 1]]ας Ίοεο ροπίπημς. Ηαδετ 5ε]λο]. ἅμα 
πεῖς μᾷ) δικαοσιύηε ὑσαρξαση,διο. κο δες 

Λαποϊόα. Ἠαπς νοεεπα μαθες Ο.τ.ΡΥΙΑ.Πος εξ, Απόλλωγος. Ναπι {8ο{4 εταΠῖ 
Αροπί πας εειταπηίμα. ς 

ἱερα; Ἔικωώνος. 9ΙεγΟπ {Βετα νοςατηχ αίᾷ εκττιόχᾳ εξ ἴω εοἶἷ]ε πατυσα τηη]- 
εθ ὃς Οετετί {αετο,οττοῦ.].8.1.οευς ποταῖητ γηάἆς «οτοΠα ἀείαεα {ππε:{εά ἶοσις 
αἆ αμεπι ρεσ]ατα {μις {ηρείσετας: αάσπα ρυτο Αεσηαπα ε{ε, {Π σπα Οἡτοπίμς 
Βαβιταδας.- 

Ζεῦ πάτερ. Ὑοξυτα απο τεβίατατ {εεκ απίπιο «Ἡρετε ρίος νὶέξοτες ππεεῖτο εηπ- 
εοπι]ο ἄεεοτατε.Ετ αρο[ϊτορεη έαςῖτ αἆ 1ομοπι..ἆ,ὦ Ζεῦ πάτερ Ένλομαι «αεί - 
ὅμνῳ ταὐπέω αβετέω Χεεμίου ἄφειν,ὁ σεεὶ πολλών γικῶν ἀἰκειβῶς τιμῶν ἔπια.Μα]ο Ίερετε 
Σικεῦ 1Π 5ειήε.ρ]ητ. απάτη γίχαν 1 αςευ/.Ππου]. Νάπα «οπηπαο τὰς σαῖΗῖ {αρρεεῖς 
1ος {επίηκντ νὶάἀεδῖς εκ ραταρµταί Τ.αεῖπα. . 

Ὅος παδαν α ισα». Ὦδτ.ρτο εΟπΏΣΩ.τέώσ αρεπέω: υἱὰε]ῖσει γἴίω., νε ραμ]ὸ Ρρὸβος- - 
ΡοΠῖξ. σιῦ Χαρίτεση,Β.ς ΟΥ ΑΕἰάΥΗΠΗΙΖΜά οπερία Ργαε]άγα Γκ Ἅήορε,πμαλφέγ. Ο6- 
Ροβτωπη νοςαῦ.εκ πμὸ ῥοποτ, δι ἆλεῖω 1ημεηΙΟ9 εκεος]το. 91βᾳ. ἄγω πμῶ»πάσπο. - 
βοηοτε ΡΥο/Ρᾷ1Η1. Ἑτ τπµαλφὴς αἳ Ἐτγπιο].εκροΠΙΕΙΣ » ἄγαν τέµῳς» δε τὸ πιμίω ἑνεί- - 
σκον.Ἠ1ς τιμαλφεῖν λόροις εξ,ἰησεπὶοιὸ {π6ΏΣΗ γεγδὺς βΟηογά7ε, 

ἀκοντίζων σιοπΏ ὤγ Χίεα μοισῶ- οἷς ΙεβιΏε οπΏες εοάϊεες : α. ἆ, ροξτα, {ερτα- 
{Παπεβιπαυσα ΒψπαπΙση {οίρετε. 9εά 9ελο]. νάετας Ιεσ]ῇε μοῖσαν ἵπ αεειιίαε, - 
Απου]. απο Πς ἵπεετρεείατητ Ῥας νοτῦα,πέµπων µου ἃ μᾶσαν ἔγγεε αἩ σκοπᾶ: Ἱτεπη -- 
ἀκονίζων Ἐγγιὸ Ἡ σιοσς 3 µοισκίώ. ἴτοι )λωέμλνος πῶς. μουσικός, ΎΩπαπι εκροβεῖο- 
ηθπῃ Ρτσορο. Νάῑπ Πας αἱ]εσοτία πεσπεῃς εβ αριιὰ αικῃοτέτα αυμπι εαρῖτ ἆε 
4π9 «ασταῖης Ισυιάρεοσίο, ὃς ἃξἘ εο σπειη {αιάατ. Ἰδαπα {ια εατπαῖπα γοζατ ναί ἅ- - 
Ἴαοσπως νε] ὀἵσου,πος οςο μαῖσαν. Ἐυτα απετα ]αυάατ , αρρε]]θί σιοπὺ: ντ απΏβτ, 

΄ ν]ς».Οἵγπιρ. ἔσεχε γω σκοσϱ ποξον, δες. ὃτ Ο]. τ..{18. ἄπετα ἁῑςίε ἐμοὶ ᾧ ὃν μο]σα -- ΄ 

κάρτερώπατον αλλα βέλος έφει, 

απ - 



623 

ΘΕΙΑΙΩ ΠΑΙΔΙ ΟΥΔΙΟΥ; 
ω 

ποιλοκς δα 

ΕΙδο- 1, 

ΡΕΝ ο κά 

ΤΗΙΔΕΟ ΕΠΙΟ ΥΙΠΙΑΕ, 
ραἰαίιτιτα. 

ΟΡΕ ΚΣ. 

ΓΑλΕασνὗ μΜμΕν τν Μ. 

ο κα {Εκέῥεμάἑ βος επεοσλέμηκ η ΤΙ αμ ἆεην. ἆεοἷὴε 

βοείτα ΕΠΙ {οπηῥΦογ/ήή οιδδοτία. αμα {ΓΗΣ βάς Ρο- 

ε[ρνὼνα εομηπεπάαξ : ϱ/άπήκατη 7: {αγ υιἐζογίατῇ Ί16- 

σοῤμέε ς ήάγμοη Εβρος ; Ῥψιρία . 65’ ῬαπαβεπάοτΗμε, . 

{ρειφμε }αοέ οδεΙρεπάώ. Ογηρίεα. Ῥ/λίεγεα [αμ |ο- 

ο τος ΡΕ ὦ ῥαέγ]α ; 7ΠάΜΕΥΊο σεπετε. 65’ εοσηαίο Ραηῤῥαἕε 

ἆ 4ψο αἆ (4βογεπι σ' Ρο[μεεῖε -αὐσγε[[α, ς Ο στη ραπς 

εοπεἱμα{α. 

παράφώκος:, 

Ῥος ὁ Οτο ας, ςατωλ/ηῖ-. 
Ῥας Άσσος εε]εῦτασε, επῖας 

τες έαῖτ Όαπαις,απῖ ἆπμετ- 

Πς εκ υχοτῖδας απίπασα- 
σίωτα (α[ζερῖς Ώμας «εἶερτες 

τεάώιτας, ὃς αααβ εοπίρῖεπο 
{π Ίοεο εοἶϊοεατας οἳ Ρετ- 

Ρειτατυπ» ἴω σωασίτος Εαεῖ- 

πας: εε]εῦσατε, πα παπα Άγ - 

σος πι αυο ΠΌῖ {αετο ἁοπιί- 

«Πο, ταπαπασο παπα] ᾗισ 

εοπαεηῖεητί Παδίται ταῖς- 
Ἰατίς Ώεα Ίππο. Οἶπίτας 
επίπι ἀῑία 1λαβτις τε ἁἷτα 
εβ οὗ {εχοεητα απ ἆαεἷα τὰ - 

9 ϕ 

ΞςΡΟΦΗ αἲ, ΚῶλτΙςξο 

Δαναξ σολ, ἀγλοο” 

Φώκων τε πετήκουτα χοραῦ » Χά- 
εετες» τος 

9225 2 Έραι οθμα πορε- ” 
ππεςυ- 

αντε. θλέγεται εν αξετῶς 
µυείαι  ἐβ)ὼν δρασέων Ἔνε- 

κε. 
µαχρα ὃν το Πορσέος ἆμ.- 
ϱ) Μεεδίσας Τορρῤγος, 
πολλὰ Αἰγόπίῳ ΚατώκΙδεΥ αξ 

υ ση 

μετάρεασο, 

Ταπα1 γΤδεῖη,ὁ ρΗ1- 

οὗγὸ (ος 1η {επέΜν 
3, 4 ό, 

Φιήπζκασίπέα αγ» 
ὁ σγρεῖᾳ» 111014 ἆθ- 

μις μη Ώεαμη ἀεερῆςν 

ερ]εργατε.  Ἐε[ίσεε 
επώα γγεησ1ζης ἴηῤμῖ-- 

Σὲε ΡΤοΡ2εΥ /πᾶμ [0- 
Σί4 Ίοησα άέε ἵπηε 
τε]ατα Ρε σε[α, 

οἴτεμῃ Μεάμ[αηι σοτ- 
σοπεῖη » ὁ πε ἐν 



ΝεµΜεοεᾳ οὗ σαχ ό»: 
ἔξσοτα Ο σαῖς εξ Ἠ]αάῬες- πῶς Ἐπάφου παλάµως. ΑΕΦΡΕΟ εοπάλεᾳ ιο 
{1,41 γε Μεάπίαπιοοτ- ὁ γαρωνήερα παρεπλάγχόθν ΠΡ ορριάᾳ -Ερῶ µ 
Φοπεπα πες] ἀεδεεῖς , Ίοα- ή Ξ ο θοες : στο. ο Ρ4ρ01 
σῖας εῇει τεέετε. Οπα[ς ολα δε τος κοσμος αγ- 
ὃς ΕραρΗ: ΕΙ] Τους δες 3ου ο’ κολερ Χαταροίσα ΕΙ" ΡΕΥΊΠΕβΓΣ. δε. 
μα Ἱπαεα Ατση : αἩά φος. ο 41Η 303 αῄτασαη- 

εἶσι ἃ ππαϊσε {η Αεργρτασα Σετη αἷῆς {η νας ία ΤΕΙ ςἰαιίμηη. 
εταπΏατα 1π. Ἱὔςεπ εὄίτας ο ο- ὦ 

εΠει1δί πιαἶτας νεθες,νε Ροῖε ΜεπορΏίπο,αΠάίαπε εοπάτάϊε Ο παἱε εστι Η]πα πιετηοταβῖ- 
1ε' Ηγρεσωπεβῖτας ἐαέχυπα ους (οἶᾳ εἶετηεης {Π παρίας΄ποὮ Ῥεεσααε. απαπἆο΄ουπα τε] 1ος 

{οτο"θας ποῃ ζοτήεητίεηςιιταάἵτατηῃ ἃραῖτς σ]αάηση,ααο ΡΏπηα ποέτε {ροπίστα 1πτετβςς- 
σεε,ὲ γαδίηα πο εἀ πείς, δς πιαίχο Ρερετοῖτ. - . και . 

Θειάφ» ΤΙτα]ας Ἀαδετ ταπεύτα ποπαςή ραετῖς, ὃς σεπεεῖς γιέτοτία: ἀεεβ ραττίς: 
ξοά εκ Ώγπιπο (Ω0ἱς «οηΒατ ΤΒίαυπα Εαῑε Απσαυπι» οαΙ πωυ]εῖς «εττατηίΏ μαι 
ν]έεοτης ιπς]αταῖτ, ας είς αιάεπα ραττε ΠΙΒ] πιεπιοταδ]ε παττατατ » οπαπ- 
ουαπα ὰ Ραϊστηο δε πιαεεγπο 6εηετε Ἰαάατας, 

ο ε͵δὸς , Πας Οάε,αάπαμαπα1ᾳ Ἀδεππεστασα Εεῑῑε «οἩοεαεμΕ» αξταππεὮ Ώο 
ἁγεξτὲ αἆ Ἱδεπαεασαπα Υ]έοτίατη τεβετευτ.Οἄαπασσπα επίπα ΤΗία ας 1Μεσαεο- 
"η]ςξς Ρργαάῑςδεητ » 1ὰ θεε]άῖε 1η «οπβετίε΄γΙέτοσίατΠι ρτοροΏτα : {εἆ οεςα{πο- 
Ώςπα «οπαροπεπάί Άγππβυπα Ώμης, Ροξτα γίάετας αεεερή[ε αὉ Ἡεκατοπιρᾶα 
γ]έξοτία Ατβῖς ραττα. τος : αι 

Δαωαἄ πολη. Ατοηώμι γίσση, Αγσίηα νιέλοσῖα ροείευπα 1ρίο 1Π Ηποῖπε ἃ ρᾶ- 
αεπία ςοπηπιεράαε,ραισίατα οὉ Ἠετοῖρις ἱπαδαιδυςΠοτήπιαε Εαδῖς πιεπιοτᾶ- 
“Ῥμδης. Ῥεπαάπι Ὥαπαί ντΌεπα αρρεῖΊατ: παπα Ε]ς τερπααῖε Ῥυ]ο (Οεἶαποτε 
ςιλε]επα Π]ἱο. δὶς αµεσπα Πβοτίαπῃ Ἠαῦετ Ῥαυίαπίας Ἱηπς οτητΗ]αςϊς,ειῖυς 1-ᾶ- 
αίματα Ιπίετρτοτατίοπετη Ὠῖς {εσίρο. Ώάλαμρ οὗ Αγζος γεμβεριάρ Τεζπο επ σέ- 
{41ογεεβεπεία Πίο εϱηΡεπάιΣ: 4ς ΝΑ γΣΕΤΦΗΡΕΟΥΗΙΗ αἱ Ρορµίηι η γα » 6 6 
ἸπάχΙὲ ϱγούαδΗ]α, ὁ' Ιηγἱ εὔη/ΕηΣ πε ἀλχίκεξ, πεβμε οἵ/ηΙΠό μα 6εἰηΟΥ ἆ[[εγε- 
δ27 η ὴσ αμα νΙήεγεη ΣΥ, εάἩ/4 απιρζίαεα εἰ 1η ο). Ῥο/ίετο αῑε ΡΥ μα ἑας, 
1 ῥο/Η σγεζεΙη ἵπ ΡοπΩΤΙ0 ρ4/ζεΏΣΊήη ἔμρης Ππρεσητ εί: αέσηε ὃν ΕΣΗΓΗΤΟ 1ρ- 
{πι σγεσή περπι αάογεηε ε[. Τ1111η εβ ΑὐςΗπὸ Ξεἰαπογί η 170,11 /4ρο εε 
2ήπαο αβΣΙβΙριατη εΟΡΜΕΠΤΕΏΣ14 γάΣ101ΕΊ:0ὸ ἆ {Ε111εες νεῖ ἔηρης αρα! εἰ ῥομή- 
1 προ με {αρίαγε» {ε Ργορεποήμη; κά 1ά Γεηρογό μη] β(ες Όσπαιρ Ασί- 

. Δ . χρς - 440ΥΗΗ ε0η/ Πεμ” ἶπε ν/ήμ. Οµατε εἶπο ἵπριρ Σάηγαπε ϱο{εεί[εε» ἑ γρ πάσα Α754 
Ἅμμαο ΠΠΡΕΥΙ αώπάιζαγΜΗΣ. ΤΗπε Όαπαιῳ Παρίήη αὖ 4 Ρο ήπε πβα”ε {12ε7ρ7ε- 
2ήή1ε.: γΟ/ Αροῦιπὸ σε ἀλήΣ. Ἠας Εαξλα {μπητ εὖτι εκ Αεργρεο νεπίπες 
αλαπαι»,βεΗ τεςῖς Αεργρείοτυτα αδνς, ουή εἶπα αἰπαπαβίωτα Είας Ῥαῦετες» 
8ὔ 30 Άεβγρτο ἵπαττε Ρετετεπέαχ 1Π νχοτες ρτο αιἠπαπαδίωτα ΠΠ]5 ᾳασε ρατῖ- 
τες ΒαΡερᾶε:πιοπίτῃς εβ ο οταεμ]ο α νῃο σεπετοτυπι πποτίεπα 1Ρᾳ Πωπαῖπε- 
τεμἀεόσαε Π μας 11] ἀεπεσαιήερντοιε Ρετίευ]ηπα Υἵτατετεκ Αεβγρίο Ἄσβος πᾶ- 
Ἠέριις εοπεςπε,δς τοσηυτη εο απο ἀῑδαπι εξ πιοάο, οςεαραιήτ- ερ Αεβγριυς. 
{6 ἑοπεεπιπῖίτατης Ε[[ος πα]Πς αἀνετίις.Ώαπαυτα Ὀείαπι σείίατος » εὖ Άπζεπι 
αἀαᾶχης εβ Ώαπαυς. νι β]ίας εοαᾶἒας Πε «οἶίοεατε Αερυρᾶ Πή5.Ιηξετίπα ἆατο 
υπϊευίαιις Εἶα ϱἶαάτο,πιαπάαυῖς γί ρείπια ποξτς πιαήσπα ἵΠτες Πςετεητ : ααοά 



μας ΡΙΝΡΑΠΤ 
«βεαβίεεταπε οπαπιες «σεερῖα Ηγρετπιπεβτα,σια ἘγπεεσρερεΓεῖεΡοβεα Τγα- 

οσους (οσεσαπι οσσ]ά:τνδε τεβπµπα οεεαρᾶ ας. 

ἀγλασδώκων. Ὥος Όαπαί β[αδις ερίεπετοπ υὶκ Ίπ Ἰαήάεπι επουῖσας » Ιπιὸ ρο- - 

«εἰς πα ν{εαρείασα,αυαίεΏς {Ώῃσηες τεάάίτα {απε Εβείποτε Ἱπαρίο, ὃς γε]ης ἃπ 

εοπ{ρίεο ἶοςο ςοἱ]οσᾶ:». κορᾶν δεπᾶτ. Τ)ο{.ρτο 6ΟΙΠΠΙ. κορῶν. 

Χάριτε.ΑΡροβτορᾗε αἆ (σχοάαθ.ντ πΙπίτηπα «ατΠπΕΠ αὐοά Μιΐασαπα οβᾷα- 

εἩ «οππροπεῦας Ῥήπάατις » εἰεβαητία εκοτπατεης : βαιβάεῖι πΙ 1: ππε (αταεῆς 

᾿ρταο]ατὶ ρογβοίτυτνγε υάτς οὔεσ]ε,Οἶγανρ. 
Ώρας δῦμα.ὀαετυτα ΕΠΕ 1ηποπί Ατροζνάοξεπε πως Ἠοπιετί γεῖρα. 

Ἠτοι ἁμοὶ σοῶς ῥὲ πολὺ Φίλταται εἰὲ πέλιες, 

Αργός τε, Σπάρτή Τενλ) ὀνρυάγηα Μυκίω». 

ο ολίγτω Ὁ.Ἠος «8 ,λάμπελαμῶρωύετω. Ψετρωπι φλέγω, τὸ λαµορωνω ἵαπα ος- 

οωτήε Οας.Ργτὰ, οἱ 
μακρὰ ᾗὲ. ος, εἴξ,ωα»εὼν ο) τὸ αἩ Πορσεος ἀμφὶ Μεδούσας Τόρρρνος πεόγµατ 

Φ)γειδεα.( Φτεσὴτη ςεἰναήάϊας οὗ ππετσπα ἱερῖε οὃ Περσέος: Ῥητα[ς ἔασπεηπ Οτς- 

εαἔοτος πηε]ῖος {ῇ τὰ {ετιεπαυς» {αοαμάίεπάο σεάγµατα: ετίταιε ροτίρΊεμα πες 

αμε]ιοσῖς {θεματα εοπβταΒίοπε αμαπι Ρτορο/α1. ΑΠδΙαμτεπὰ ἆξε Ῥετίεο ὃς (σος- 

σοπῖρης ἀϊκίπωμς,Ιἀεόσις πἰβ1! Βὶς αἀάεπιας » ΡΙατεσα μάπα αμοά Ώκε Εήτοτία 

{ατῖς ποῖα ε{.. . 
πολλὰ 3, Ωποά ἂε Ἐραρ]ιο ἵπ ραταρΗταβ:δς ἃε Ἡγρειπιπεβτα» ρίάετα δε 

απηποϊατίοηε ἵπ Δαναξ πόλη» {μήποιετ.γιάς ρ]ητα {πα Ερίᾷ.ΟιΙά, αἆ Ἐγπεευπα» ὃς 

αρμά Ῥαυαπίαπα τη Οοτ]ησλίαςἶς. Οἱ {οειάδο ἑαπεᾶτα χατῴκιδεν Αεοὶαῖη 3.Ρ]ας. 

ἁπάχαζα,ρτο χατῳάδησω», ἀνετὸο ταποικίζω.ἴτοτι ἄρ. εῇςε αάάχαπαι ὰ Φελιπιά ο,αᾶ 

Φοτβεἰεπάμπα ππθίσαπα ἀμηταχατ:αιιοά ερο εεῖᾶπα ταεῖπυ1. : : 

μογόψαφον. δίς αρρε]]αι σἱαάϊωπι Ἠγρειπιπε[εγα, αῖα»νε ςε]ιο]. νετρῖς νεος» 

ὃς ἐραετο Ἰσόψιφος 3 ἀδελφαχεείλλα μογόνηφος ῶλύετο.του τέστ, μόνη παρὰ ταὲ ἄλλαι ΔΑ 

φαΐφας ἐδία φήφῳ λεησαμδυν.ι Έκοτισε καὶ οὸ Λυγκέως τὸ ἐίΡος.Ῥοττὸ μοόψαφος ΌΏος. -είξ 

ρτο εοπΙΏ.μονόψηφος.δὲ χαπαορῖσο {) ΟΤ.ΡΣΟ οΟπσα.
καταορῦσα, Ῥσετετεα παρεπλάγλό». 

Ῥος εξ, Ἔ ὀέουτος ἀπεπλαήδη: εΒ Λος.τ. ρα. νετοῖ παρφπλάζοµαε. Ἠυ]ς αυτεπι 

Αοσίβο {πτετ[εσίεας γ. νε δε Ιαιίο Οἀάγβες,ὃς µάλα πολλὰ σλάγλ4Η. Ρῖο ἐπλάχθε. 

ἃ απιρΏςϊ σλάζομαε. - 

΄ 
» - 

ς 2” 

παρθφεθσιςο εὐπορ. κὠλ. Ία. «μετάφρασης. 

Ἠος αποαπς ο. Ἡ- Διομώθεα εἲ  ἄμβρρτον Ῥ]οπεάρη 477: 
. . / α ος 

;αβαὶς ελ ες τς ξωδά ποτε Τλαυσῶσπας Έδηκε ῥοΩμογσ/ε αμα σῦ- 

απδά Εοπιεάςσι Τγ Θεόν. --- πμ Ώες εεῄα ες 
ἥπτι βασα δι εαής οευς «ο ο ὃ ος. ο 

Μίωσταα, ἠπαποτϊωις 33 αἱ ὀνθήβαις ὑσέδεκτο, κε- «Ώεη.Τετγα γετὸ αρµά 
Τβεῥας γεεερί; Γή1ή- 

ἄοπαιά ἵπ πΕπιεσασα Ώεο- ραὺ- : 

τασιτεταἩε. Ωαδά ὃς Ἆπι- νώρεῖσα Διος ξέλεσ ποὺ Ιομή σε[ᾷ Ῥεγωι/- 

α Θ ὤωά τα- «5 ΄ Ξ - τα 

Ετος κναν ΐ ας µατν Οἶκλειδα » πελέμοιο γέ- {5 Ῥ42εΏε ΟΙ 1 ε]ήν 

Ὦ ὃς δε] 
κας 

τς ο δοῆς κ κ. δεῖ επι. ΟΗΗΜΕΤΙΑΗΣ 

ο χ Θ ας ο ος στο Ἐ 

Βοΐες Ἱπρέπετε {οἱετες,τες- γαραιξη κΦλΜΙΧΟµΟΗ 14/1ϱΥΛύΗ5 ώρες 

τα εείασε 



νεμτός ος Ἡ σςς 
σεα τεῖς 1οπΐς. (εἴ]σετ βαὶ- - ον αριεεύει. παλα ην ἐκσε]Σ. Οἱ 14 - 
παπερετουία Τμεδίς,ῑξ- Ζει ἐπ Αλκάσαν Δανάη τε Ῥίέεγ αά Αἱπεμαι ὁ' 
Έβανς αΡίοτρᾶς , πο τατ- μλὼνὸ- ΡαπάξΗ Ρ7ο[εᾶ1, ρας 
Ρίτεςαῦ Ποῖτε οεεἰἀετετας. ὃς ῃ : παπι ραίατι {ος 
"Οποά ετίαπι εαρἠ]Ητὶσἂς- “του «1πεφαρε αλοε. ο ος εδε 

3. 2 Ξ 2 . .ε. κ. σσ: 
εεοσί, ξοτπιάσπε ρταβαπεί- πασείτ ἈσιράσοιουΛυγκεισεοῇς ασ ελα; 4ά4γ αῆν 
δας πουµεσίοας αἷίας ντθες γῶ) Εγπωσήε 11επέρ [νη- 

ἕ : : , 2 ο ιο. 
απτεεε]Ης. Όπασι Επιαπι καρπὸ ἐωδείᾷ συαρµεξεν ὅ- ὅμην ο γεᾶς αάᾳ--- 
γεταπι εΠς Ἱαρίτες (πο {- ερ ον δε 
8ο οιαριομας : απππν σεις τας ἓ Ἔ με]. : 
Αἰεπιεπαπα. ὃς Ὠαπαξη Ατσίπας απιααῖς ὃς αἀπῖς.Οπος δες Ταἶασαι Αάταδα ραττειη,δ Ίγ- 

: 9 ση ος 1 τ ΘΊΤΟ 1 «εισαι Αεσγρεί Εἴαπι Ηγρεταποβτα πιαήίσασι Ἠαβαΐστεσες, αι ήδας Ἱαρίτες ρταάεηίατῃ δε 

αμβιιαει εοπίαπέΙτῃ Ιατσιτος εΠ. 

Ἀιομήδα Ώ.Ἠος εβ,ςὮ ΑΦών ζαῤδα ὁὶ γλαύκώσες ὃὶ Ἀιορῤθεα Βεὸγ ἀθνύατογ ἐποβισε. 
Ἔθύς απτεπα Ὀχοπιεάες Τγάςι Αεξο]οτήπιτεξίς πδης. Τγάεις αιπεπιες Αετο-- 

Ἡα Αεσομάσσπι εοπος/(Ἡε, δε εκ Αάταβι ΗΠα Ὀιοπιεάεβι θεπιής» νε Πεβίποιις 1]. 
ξ.αι που [οἶὑπο {αὶε Ώετος οτε ης, ὃς ΎΣ Ἡογασῇ Ῥεγό νεα Τγάἰάςς τηε]ος 
Ραττε:{εὰ εεῖαπα ἵη Ὦ εοσαση πάππεσαπα τεΙατάδ,ῃας ταζίοπε. Τγάειις 1ης Ρατεξ 

Τ[μεβαπο δε]]ο ναἰπέτατας ὰ Μεἰαπίρρο. τὰ ερειτῖπιὸ εωᾗς, δὲ Απιρηϊαταυπι ἕο- 

βαυίῶνε οεςίβ Μεἱαπ)ρρί «αρα 601 «Βειτετ:ααο ἔαόλο Τψάςυς βπίπωπη {ατίατε 
ποη ροτιἠς οθταςπᾶἀο,δὲ ἀεπιάσἒι «αρῖῖ «ατΠΕΣ Δειμοταιῖς, Ῥτοπήίετατ απτετα 

Μίπετυα Τγᾶεο ἠπιπιοτεαΗταϊτεαι ρτο ναίπετε αποά 2εεερετᾶε: οσα εἶπα ποα 

Ροβεε βα/πα πλάσμα «Ώτηες ἀεποταπεταςνΜπεσιααι τορο{ε » νι εαπα 1Ώ πδιμα 
Ῥιοπιεάεπι εεαησέεστεε. Ὅαοά ξεςῖς ΜΙπετηα. ἵτασπε επι (αἴοτςε δε Ῥοΐίαςε 
«οπῖτας εξε εαπα παπα Ώ εις:δς {πας απ! εασα {η Ῥ1οπιεάεα Ιπίαία πιας Αἀτιατίοί 
εμαπι{έ ετεάιἀεταπε,νιάε θτταῦ.]|.6. 18 

ἑωδὼ Γλαυκῶπις. ὂἷς ατονομασκὼς “Ρρεβατας ΜΙπεεαα: δὲ ξαδα. Ἠοτίεαῃι 
εβιρτο οοπηπι,ζωθή.Ῥοττὸ ἄμβερτο {τηε ἸΒίεσεο µ. Ρτο ἀβερτο.εκ α. ρα. δε 
βερτοε, ῬοξιςιΏαΡΓΟ ἀθαῤατοε. -- ει - ᾽ 

γαΐα ο ὦ Θήβας. 5ηρετῖοτε Ο ἆσ {είς αξξιπι ε Απιριίοσαο» ὃς Οἶγπαρ. 5, 
Οιμοά απεοπι αὈ{οτρεις εβε Απιρηίατους, 1 ἔαέἔασι ρυταΒε νε εἴες Ἱπωπαοττα Ἡς: 
δὲ εὖτη ἵπ {ης νατες εΠειια ατα ος {15 εχεεβατ {ρᾷ οταἑυἱοταπα {εάες {ω (ατρεῖα 
αβασπατυπτ.Ἠαας Ρροξτα γοςᾶτ πελέμοιογέφοειντ ὃς Ἡ.ρ.Βοπιετης Ηεέχοτεσα, 
α Ἐπεὶ πολέμοιο γέφος αἳρὶ πωώότα καλύσ]ει Έκπως: : 
πας παα]εεαά1πῖς εορίατυπα, πε Εοτηϊταἁῑηῖς Απιρβίαταί τατξίοπεπι ῃαθεε: παπα 
Ώας ρΏτοβς εβ πιεταρβακίσα. ς 

ὶ γναξὺ. Ατοὶ Ίαις ὰ ρταβαπεϊβταια πιη]ἰεσισι ἔοσπια : επἶας Ιαπάῖς ἆπο 

-ἆαε εκεπωρία, Αἱεππεπαπα δε Ώαπαξη: δε Τουῖς ἱηάἱεῖο εῶη εοπΏσπιας. ναπι {- 
αμίάσαι 1]ας πιμ]ίοτες απααιήε Ταρίεετ/{εαιέεης νε ξοτπιοίς Εμετίῆε. καλλικοος 
Πσηπεας [0Υή1ο/ 2. {γπεςἀοεμ]ςὸ. - : 

οἩσου.οἷς Ἱεσεπάυπα γἱάετασ,νε α[εετα {]]αδα «οἶοη Ρρεᾶεεάεμς Ῥετβςῖατ .ὅς 

ς ἵω 9εμο].ἱερίεις οὗτοι χατέρίωε ὃ κό». Ώς Αἴεπιεβα» πάς Ρίαύτασα ἵω Απ 

Ρήαγοπς,δς ΟΙ. 6«Μεταπποτρα.Ώε Ώαπαα γιάε Ἠοτας.1.3-Ὁασπα. Οἆ,1φ.δς. 
Οµίά. 6.ΜεεαπιοτρΕ. : τς 

ΚΚΚΙΚ 
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τς σωφθίπτ᾽ Αδεύσοιο.Τητε]ῆσε Ταἶαο: δὲ Λυγκει, Ιητεῖ]]σε ἨἩγΡειπωπεβτα γίτο.. 

ὃς Αεργρᾶ βἱο,απά Ὦαπαμπα Ἰητετ{εεῖς,δε 111 {πεςεβιε {ασ ας Ρο βξετῖτατί Ίπα-- 

Ρετίαπα Ασβηώυσα τεµουίέ, ΑΙ] πίτα {1πε Εγπεεῖ. 
ορεῶν καεπο’. Ώτε] σε αβικον λογισμὸγ. Να ππεης.νε Ίτα Ιοαυας», {εάςς εβ ᾷα- 

γόας ) λοχσμᾶγ]άς απϊς,τ.Ο1.7.Οἆ,απὶά Πε γλυκὺς κχαρπες φρενὸς.Ῥοστὸ ἐνδεία δ)-. 

κ» ΕΠ Φικωρσιών.Εξ σωωαῤµοξε ἀαρ]ιοῖ ) οτΙ Ίππο ΡΙΟ σοωήρμωση» απά Ετ Πητατο κ. 
αυρπιεηή 1η αι ὃς ση ξ. ι ος 

Φ. 
αν 

Ξ 

παράφερσ». ο ἕφως. κὠλ. εδ μετάφρρσος- 

: Οπὸἁ δε Απιρώσγοπεσα. τὴ, αἲ αὐχμα) παὺ Αμοι- Α{αις αασεῖη ῥᾳβαηα - 

εα]σε,επ]ας ΙἀεπιἹαρίτες α- να. μας 

4εατη (αεπταπῖε, (1 Πεεττρβ΄ ας 11: οι ρ ο (χσημ. αμ 

Εχυεπᾶο 1η δε]]ο. Ατατε {5 ὠγος.ὸ ἕἳ ολβῳ θέρταπο» Σε1 [αχ {εργε[εἆ- 
ν Ξ : ο «/ 3 ΄ ὼ ορ ἕ « ας ος 

αποαᾶς Δαιρμίεγο ἑαᾖ- ἔκετ 5 μες Ἓρεσα, Σημ» νε ἵῃ μη 
. ν΄ Ξ 5 ο -. 

εκατε Ρτα Παπ Ἡπιας τα ἐπ ον χαλκέοις οπλοίς» αὔζΣΕεΊΗ» Φμαμάο {1 

εἰ] πας 4βαπιτατεαι Ὑθωίς, Τεχεβόα, ἐλαρόνῃ Τοξο ω 

απαπάο τεχ λε Ώεσταπι ο ἐοῇ : : τος 

ἀπωπιοσταὔ στα ἀπεῖς ἀππῖς οσ εαδδαίνος γεόρονι {αείεῃ α{ρῖ- 

ἀπάπεας,ἐς αβτωἠαταξ Αα Άδηατων ξασλει ἀυλα) ἐσᾶλ-- ζαση {11ΟΥ ΓΗ ες 

Ῥβάτεγοπί Ταρβάοσαπι {εα εν» : : 21111 11σγείη εξ, ο- ο 

ο εκ ο μς (ρος- -ασέρµ ἀδείμαντον φέρων τε Ἰηετεριάμ αε- 
ἱείβεε, ταριβπασας Ἑ - 5 σ 5 ος 

σεν εἰβες, «ες ππς ντ ἨἩρακλέος.ξ κατ Όλυμπο): γεης Ἠετεμίῷ : 61Η 11 - 
ἀεθιγουσῖς Ῥοσα, δς αμ ο» ώς : 

τα βμοχααι πεεετι σεις «λολος ὑβα, Τελεα επ]ο νχο Ηεδε Ρε/ε- 

εἴζοτ, Αἴεππεηα Π]ία ὃτ ἴΌτος παρὰ µατέοι βαΐνοι- ε ὥγίερηη ΣΙ αρά 

{ εοπύασίυσο τοπ {εταε)-. ο) ἔσ, χαλλία Θεῶή. εάσγεῖο ἠπεεάι{ ρΗ/-- 

ἄηστεβας εἴε απἶαπα ὃτ ΑΙ- τς Ῥρηη, 

εἴωεπαπι εοπαρτεβῖτ,ες «σα : : : 
τ8 Ξ : : Ξ . ας 

σεπετοίαπα» τς οτησίἁαπε ρετῖοπ]α Ιπιτερϊάππι Ἠετεσ]επι σερ Βῖε, εὔχῆς νχος Ἠεδετεα- . 

Σαπι ἑοτεροββιπια «ππῃ τααῖτς Τπποπε ῥτοπΏβα Όεα ὃς παρίατυπι Ρειεξετῖοε 19 ςα1ο γετ- 

ξετατ. τν μας αρ : ς 

δρένε 9 .Οποπιαἁπιοάμτα Τα]αυπι ὃς γπσειπι Ἱαρίεες ἀῑείευς ρεπάςπία δε 
ἀμθασία οσπαΏο:Ώς Ἠπαπιεατατὸ ἀικίσυταἱηϊῆς Παίτατα ΑπιρηιτιγοπίδἝος εα. εἴ 

1ᾳ Ῥεΐ{ο ξοτεῖειά πε ππηπήΙ{ε Ἱάεόααε ρτο τεπποβἡς. {μπαρεαση 1απι εοπί6-. 

υταπα,ααδά Ἱαρισες αἶαῖτ δε αμα Ρτοἱοησαιήε Ῥεί]απν Απηρηισσοηῖς, νε υπο: 

ἀιεειπι Ρα πεΓτεὮΣ» ΑΙεπιεβα Ροείτεεις.Ἠεαπε «οΏτεκτις {εσίες 14 νἩ]ο πποἆο 

αφή λή νιάξεας νε]ίς.Η1ε 1βίεατ σεέρω Ἱππιο ααπιαἁμιοάυτη ΦορδιοςἩς Ξελοῖ. μι 

Αΐαςε πιαξίξορΏ. ἀπτεερσεεατωςανξω. [η Ώμπς γετβιτι,ἷας λασρείας- αὖδ ὅσου ζηλου- 

σρέφεε.. ' 
3 

δω) ὄχβο. Βεξετάπεας τα οἆ Απιῤηζετγοπξ,σῖ {ας Πο ίβππιας Εάτ στιδἁ ἵη Τους 

αθβαϊίατοπα νεπετῖε, -απηπι νἱὰεἴοες αἶτες -Ἠετεβ]έαι, αἶτες Τρ 1εἴαπα εκ «λάσπχ: 

«οπίησε εοάεπα-εεπάροτε {/εερῖς.: 

θνάρρνπ, 9ἱς Ἱεξεπάᾶ γτάεεας» τατίοτε εἶπα ποτ τηπα {επέµς. Ίτασιε παεπάο.» 
, 
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5ὲ εσίιπε α ιά Μάδεπε γεὶ ἔνφυ ποὺ, γε] ἔνωο ἆ : αποά ὃς δεππηἁης τεξτὲ ορίετ- 

παμίε,Ῥοστὸ ἐειαζόμᾶνος Αεεϊιςὲ ὃς Ροξε.ἀἰέχαπχρτο εἰδόωῖωος. 

ἀθείμαντο. ος ε{,ἄφοβον.Εἰτ ἀθείβαρτος εκ ᾱ ρε]ι.δς Ιπμβταῖο τετρα]ϊ δειμαρτὸς,ἃ 

Φιμαίνω εγερ]άο» [0Υηάονιεέήο δε Ίος ὰ δημα» Ώος 
ἃ δέος. ᾿ 

Όλυμπον.Ἠος εβ,έρανὸν. Εδδυ]α Έεῦες ποεϊβπηα εϐ.Ηαῦες βαθοσό δν Ατεῖ-- 

εὲ το βανει.δὲ Ώος.βαφοισωΡίο ΕοΠΙΠ1.βαμεσα. 

Ἐ ἐλέίᾳ. Αητοποπιθβᾶ Ρτο Ἡρα:αυς ες {ς αρρεΠετιτ,απεβίσιης.Ο πἱάἆαπι Τελείαν- 

Ἱαποπσπα ψοσαης, απῖα Ἱσπιεπις Ῥε]α[σὶ Πλας εεῖα Είπα ἀαῑβεαιας» Ρεῖσιάα 

παιβ: [εευπάππατελεέία Ρροβαπααι Τοῦἱ παράς.Ὀ]είτας αµτςσι τέλειος απ τααττί-- 

αποπίητα ταϊΐε. Τετεῖασα χύρᾳ γ{άπα»α παπι άτατα νο]αῖς αμα παπάο ἀῑποσίαπι ᾱ 

Τοιε ἔαεετε.Ώ ια {εατεηεία ᾗ ναὶ τς ω 
θαε,ἀϊίσετατ Ηεῦε «μπα ππαϊτε Ιπποπε ἵπ «σ]ο 

νεσίατὶ, απατεπας Τμπο εΏ σιλεία ΏοὮ θεα [αέτο ἎΤουε ἁῑποτεο. Ιαποπί Γε[α 

ΕΕ τεπαφίαπα ἴω Πιοβτε Οπεα]ο , αυῖα 11 η εις] μπι γετίο εοπαρτεβῖα ε[ὶ ἃ 

Τους.Α{ή Τελέαν «ειπε αμαῇ α{μ[σασερεν[εέαηπηρσ]α/εη » απδὰ Ρεξεείο- 

Ὄεπα νῖτα ομέῖε,Π.ε πααξυτασα αἆ πιαιτϊπιοβίαπα ἄτατεπα Πσηίβεες. 

Πτ γεµωηλία δι ζυγία,ας πΙΡΕΙΑΓΗΠΗ Ρες 

πιτα οὗ βίκ. Ἱίαπα γε αἲξ Ῥούΐας » γάμος ἀῑείεατ 

αὔθρωπογ. 

ϕ 

παράφερ σας» 

Ξεά αιίἁ Ἰωβαίτας τας 
αρπἀ Ατσίπος πηεπιοταὈ] - 

Ίες εχροπαπυ δαπὲ ποπ Ροί- 

ἄτω οπιπῖα Ρταεἶατα ἵεςεπ- 

ἔετε, απ ε Ατσο στα» 

δας [αοταπηπεσίασαπα Ῥε- 

ως ἔοσταπατο τεξετεπάα {6- 

{ςοβεταατ, αάεὸ παλὰ απ- 

σα απο εἲε ο5,δὲ ἀπιρεει]α 

ϊοξάϊ Εαευίτας Ρσατετασᾶ 

απὸδά ες επατωετατίοὩς ἶδ- 

σιοτὶ ἀεπίτατε το]σ Ἡοποῖ- 

Ώσαι Εβιάτστα ἵω απο π- 

«εἶάετε πάΒῖ ἔοτεῖ πιο] εδ. 

Ὁ παπα σατα -θπτεπι 1]5 αε 

εαπβς Ἰοπρίοτεια παττατίο - 

Ώεπι ρταελόασε, αποά αττῖ- 

πετ αἆ ῥεϊἴεοσιτα Ἀτσίπο-, 

ταπα τες πιεπιοταὈ]]ες : πῖ- : 

Μη]οπήσας νΊτασα Αἴσισασα 

τεεεως Ἡεεβτοπηῦαοταπα 

πιέκοτεπα εεἰεὈταθο«Ὁ πατε 

αεεῖρε ἵψσατα Βάϊδις τεπῇς Ῥεπε ἵοπαπτεπα , ὃς επτα 

: Ἐοδυβαπι σετιαππεπ αποά Ταποπίοσατω τεπιροσε ρτο -α 

εροφὴ β. κώλ. κα. 

2 3 5 ὃ 

Εραλό µοικομα πω ἄφοι- 
Γ , 

Φήσιις ὅσων Αργεῖον ἔχει τεµε- 

γος 
ο ον ος 4 ο σ 

μεῖραν ἔσλῶν. ἐ5 Ὁ Χψι κοεος 
να. 
5 ς Χ 3 ΄ » 

πρώπωγ βαρος αγτιὰσαι. 
τλ, . ο τς τς ου ιὰ σι 

ΛΑ οµῶω» ΈΥΧΟΡ ’ ἔγεε λυ- 

Θεώ 
ΔΝ. ΄ ών 

) σαλαισα των λάβε φεεῖ- 

πο. ἀγώγ τοι χάλκεος 

ὀῶμον ὀπεωδει ποτ) Τα) Ἀυσίω 
τς 

ἐ9. . 

ρόδα ολων τε κρισή 

Ὀὐλία σοὺς ἔγδοι γιχέήσαις οἷς ἕ- 

ος) Θειανς ὀνσρόρωγ -λάδων πζ- 

ῶγ. 

ΑΠ απδά 

Εεδιοπϊ ριαῇτ:δς ἄς κατασκευάζει πζω τελειό-- 

τέλειος» ὧν ες ὃ βίου τελὸν ἃ 

Αγάπη ος :1101 ον 

χά οπσπία γεζεη/η 1» 

Φποζζώπήπε ΑπςΗΜΗΗ 

Ρᾳὐες ἀε[πύγ 1η {072ε"5 

Ζοπογωση. Εβ νεγὸ εεὶ” 

Γατίεσώ βοπμμ ζγά- 

{ὸ οΓγ/1. δεί Τε 

᾿ «ορογάς ὄεπε [0η 4Π{ΕΗΣ 

εχεῖσα ΕγαΤΏ » ο- ἵμ-- 

βαγαίη εέγανε 1 1ρε. 

οεσαάεη ἀπεμπ Ρό 

ΡΗ 1411 ῥοΣ2ΣΗ7 αἆ [- 

εγίβεµέπα 1110 Ρ2. ΡΥΣ- 

μογάσιφηε Πάλη» 

γι νια ᾖ11 ΤῆΊαΗ5 

γ]έογ 147 ζάερσης ὐψ, 

0η Ημση: ε[εροεσαεη ζαδειίνα νε οὔήΗσπει 

ἱαῥογαμ:. 
πι ϱ{εῖρε ἶ 

εἰς 4τ 

απάσπάϊ ταπα ραία Πτασα ον 

ταῖς πάτε {οἶἷεξ, Αερισασα 

Φορυίαπι δοστάσασ νε 2ἆ Ἡεςαεοπαῦςς Ειοἠβείαπα Γμωσπά 8εεῖ ϱοὔταπι, ὃς αἆ Ρταπήοσασα 
κκεκ Ἡ 



6258 ΡΕΝΡΚΕΙ: 
ααάϊείαα (6-εοπέετατ.ἵπ απο οετιαπήπε Τλίανς υία ΒΙίαςΊασα {εεππάὸ νἱέεοτίαπα αἄέρτις - 

" ρταπιίο ἆοπατης εἰξ εσπεπι-οῦ {αοσείαπι , Ὠπ]]ο ἁμβαοαπα απος εχΏαιᾶτ Ιαῦοσασα (ορία 
αβιοιτητ. 

Ὁ. βραχύ οι σόμα. Οοπε]αάις Ιααάεπι ὰ πααἰοτίρης ρταεἴποπε {εἴπιοηῖς, ααιτα 
Ρτοβτεευτ εαῑα απηρ]απι εΠε 11ης ατεατη νε βΏρμᾗς τεςεπ/επά!ς {Πε Ἱπαρατ.ᾳ ἆ, 
αἁλωάτως Έχω παΐτα τὰ Ἡ Αεγείωγ χαλὰ ἑληγήσαὣαε.[) ΟΓΙΕΗΠΙ Εξ αναγήσαξθαι ΡτΟ αῤηγήσα- - 

δα: ΙπΠη. Αος.τ.πιεἀ. νετ ἀνγέομαι.. 
Αὐγθον τέμῖνος. ῬεερΏταβς Ρτο Άρλ2ε» {6 Αρρρλὸς. εσυ επῖπα {οἶήπα ἀε]ιι--. 

Ῥτασα Αερίάυσι Ἰπτε]Πθῖς» {εά οτῖατα ΤΟΙΗΠ1 Άσσος» Ιπιὸ ἔοίατη Ατσοῄάσαι, {ει 

Ατρίάαπη ΓεΙΓΑΠΗ. 2 

ὅσι 3 αὶ κόεες. Ῥτίπια Ῥταςἰποπίς τατῖο αὐ ἱπιροβ1βΗ{ {πηρες εβ: απδἁ ποπ 
Ροίε Ροξτα εαπα 1οησατω {ετίεπι Ατρβοζςατάπι τεζυπα πιεπιοταδί]ηπῃ Ρεσίς- 

αή: δεεππάα ρεΏίτητ αὉ Ἡοπύίπαπι ἱπηίάία, αμὸά αΠεπατωπα Ιαιάσπα Ιοησίος 

επαττατίο ξαβιἁιοία εΠε {οἶεαι. Ἠδς Ρροξτα γετρο Πς ἀεείετες, καὶ ἁμώ- 

δη ποιέ κοβν αὐδρώποιε » οἳ οὰ πέὠ βασκαμίαι οὐχ -ἁθέω ἄκουειση ἆλλοπειων Ἐποή- 

2). 
3 ὅμως. Ῥοβ Ῥτείετη {Ππρετίοσαπα εοπε[μθΏεπα» ἵταπῃε αἆ ΠΌΙρτοροβ- ΦΜ. οµώς.. 

εαπι ΤΗίαΙ ἱαιάσπι. Οµοά ἔαιΐε ρεταροβτορµεπ αά Γεἰρίαπι, ᾳ. ᾱᾱ- ἔμως μμ- - 

πο ἔυχον λάμβανε λύρα» καὶ ὦ ΦεργήΦὶ πε το παλαωσίω ἐπονεν. οΙπα]ῑς 4ρο- 

Βτορλε εκτατ απεδἑτ.τ. Οὰ, 1. Οἶγπιρ. ἀλλά -δωειαν ἄπο παοσᾶλου Φόεμηγὰ Λάρι». 
ξαγε. - 

αγών τοι χάος. (ΕττάπηεΏ Ίος Ἡραα ΙΜηρηίά γοςαῦοητ, Υεροτε ΤαποἈ] {- 
εταπι: Υεί Εκατομβαα:η ιδ ειπα Πετετ ἐκατομβ», ἙριεπεεοὮ χαλκεος αἀμαδεευεσνε 

αυοά ὦχὼν εΏοε Ἴρωρεερδε «εβῥότατος: γε Οπῑα ραπ υπα οἴᾶς χαλκΕοΥ ὁπλον. Ῥοιτὸ . 
θυσία Ηραι Ἱπτε]ήβε ἑκατόμβίω. 

ἄξδλαν πε. Ἠος ε[ε, Ἡ ἐπάθλώ),βροβείων.1. Ρταππίοτπη : ΏοὮ αὐζΕτη «εειαπηί- 

παπα παυιάεπι Ιπεοπαπιθά]ης εὔεε μας βρπιΠςατίοπεπι οἀπήτεετε, εὔἴπα Ρτεεεί-- 

{ετῖενοςα ὦω;.Ρουτὸ Ἰππυῖε οβίεετ ροξτα », ΡεΏες ρορυ]μπα βμΠε (μάΐσατε ἃς υῖ- 

᾿ἀξοτίο, δε ριαπαῖ) «απ {εηιεπεῖς ἀῑβνϊρωτίοπα. τ σε 
Θὐλία.Ὦ)οσ.ρτο εοπαπα.Οὐλίς. δε γιχάσαις Ώος.δε Αεοὶ Ρεο γκήσα». )0ἵε5 1... 

ο. ππυταητ:δς Αεοΐες παης εετεαΙπα {ΟΠΕ αις Ρίοας γίητραπε. 
Φυσφόρων.ΜΙΠ4 ν]άεειις 5 εἰωοριάτης ας τεζτὸ Ιεσετε.Νεσαε επῖπα {οἶηπα παείτο. - 

Ίσα ατὶςσβεήεὰ Ρισεῖραὲ {επία. Οι επῖτα ορις εΏ ἐυφόεωγονε] ἐνφεόγων.Ἀ-ε. ὂν-- 

φραντικῶν πόνων λήδόν ἔχΕΙΥ3 Υππὸ τπαἷα «Β1ΕΠαίπιοάἳ Ἱαῦοταπα οΏ Ππ1ο : εοτσὰ ὰ- - 

ευπάα  ἀνσρόρω. ΟΡ Ηπῖο {αρ οξαση ρατίσαι ἃ γὶέχοτῖα ἔτ 
ρεαπαῖο. 

Ἱ 

σαραφεοίσε: αὐτίερε Κλ., ἔάο Αετοφεθτέξο 

: . , .ὰ σὸ εσες ΦΗ/ { { ; Ῥτβτετ. οπας νιᾶοσίας, όμροτησε ὃ κῳ πι Ἑλ- ΟδΣΙΡΗΙΣΑΗΣΕΩ ει 

βοε]ιεῖτοτ ῥτοξεέεας αἁ τοπῖ- λάνα ερατὸν Πνδωνε, πχ τε- αρπά τε ῥορη- 
σοισετς σι πι. αά λ ζ 3 εἴταάπερα Όσςςοτηπῃ,αἲἲθ μβλῶ ζην ο 



νΝ ΕΜεωο ο: Κ. 
αΏππ-α]ή αἆ εετεαπόαση απ] 
αἆ Ρεξαπάαπα,Ῥγταοπεση, 
1ββπουπι δς επιεασα αἆς- 
ππε, ΡγτΠίοτητη ς Πτμπηῖο- 
χάπι ὃς Νεπιεογάπι ΕΟΙΟ- 
Μάπι οδεπϊς : Μήαςίαπε 
Σηατετίατω ομτπηῖηῖς {Ἴρρε- 
ἀπτασϊτ, απο γ]έξοσῖᾳς εο- 
ἁοπεῖεης : Υπατη αι ]άεπι 
Ώεἱρ Βας ρατεατη,ἔτες αΏτεσα 
τω Ίβμπιο Οοσίπιῃίαεο, 
αι «ϐ νε]αὮ ροσῖα πιασῖς 
Ρτορῖετ οησυβΐαπι : ἴτες 
αποσπε 1π γεπεταὈΙἩ Νε- 
Σηςς {οἱο.σαοά εκ Αάταςα . 
σασίπα θ]εγοτής τερῖς ἆξ- 
εἴοπε Ες Ναπς απτετΏ,τα- 
ΦΊτες ραῖες , τ]ς αι ἁ ἆατα 

καὶ σον Ἰ9ιμμαῖ, κὠ Νεμέα σέφα- 
3079 : 

΄ 5 9 

μοΐσαισι τ' ἐδων ἀρόσαι. : 
σεὶς μλν ον πογτοιο πύλαια λα- 

Ν - 

2 . 
Ν ο ον ” ΄ . 

σεις Ὦ Χ) σεµγοῖς εἑωσεσοις - 

ον Αδεβοείῳ γοµῷφ. 
Ζεῦ πάτερ » τῶν μα) ἔραται φρεὶ» 
σα. 

οἳ σόμα. ποῦ Ὦ πέλος 

ὦν τν ἔρωγ. ἐσὶ ἀμόχθῳ καε- 
σία 

Φεεσσέρων τόλµω ο παρθητεῖται 
χαειν. ἳ 

επ θσο 
πασὲ βγο[εᾶη»., ὁ ἡὴ 
1ῤηπο» «ὁ' 1 Νεηποα 
ὤτοπαη: Μαῄ[ᾳ, ἄε- 
445 εχωεπάσηῃ : 16 
1460 1 ΤΙΑΥή Ρογ- 
20 {ογεΊσης: 26Υ γεγὸ 
1η γεπεγαδΗ/1 {0/0 1 
Αάγαβεα {1ΟΛΡ. Πηρ]- 
267 ῥαζεγ»εᾷ Φμα ορσας 
27ΕΏ{6» 7ΕΣ16ΕΣ {ρῄ ος. 
Ο/44 νεγὸ (εσεις 
Σε εί ορεγ/η. Νειε 
σπαμο εοτάε α[[εγενς 
αάπεί1 ὁ τε Ρε 
δεπεβεΙήὴ. 

ορτᾶατ ᾳποἆ Πἱεπίῖο ρτεπήῖτ πες ρτο]οααἱ ααἆσε, Ἱωτεσπο απἰταϊ γοτο Ῥεπεβείτπι ρεῖῖε ὰ {ς. 
Ῥεμες απςπῃ εἴἔτεσησα οπιπ ίσα ἑασσεβας; πες ταππεη Ἰά Έεπιετε οοσΐτας , γξςἵττα ]αβοσεπα - 
οδύπετς γεμςτ{[εὰ {πο πιεΏτο τηάφ με ορε 1ἆ εοα[εφνί εχρετῖτ. 

ὀκεύτισε ὃ. 1.115 αὉ α]ής νιοχοτῆς Ρετ (Οσαεῖαπι εε]ερείοτίθης.δίς αμτεπα 1ο- 
εὔπη Ώσης εοπίῖτης μωλὸν 3 τύχα ὢἡ ποτ ρα) Ελλάνα,Πυδώνε, 19ο, Νεμέα - 
κέφανον «μρατησε. α.«'. σὺ ἐντυχίς, 3 παρρἈνορύκος 9εες τὸ σληθοε Ἑλλίωικογ, Αὶ- Πόδια) 
Σθμμας κ) νέρεα γΕΥΙΚΗΝΕ, 

πιδ’. δµπιο Ώοῦ ΡΓο ποτὸ {εά Ρτο ποτ ὮΟΓἱεο,ρτο «εῖς. ὃς οραΧ Ίπτε]]σα 
σλήδος εοτητα αἲή αἆ εετταπά σπα, δε {ρεξχαπάαπα γεπεταητ : Ρτατετεα πόχα Ώου. . 
Ρίο σχρ,ααοάἀ εξενοςα ναι μέσον,ρτο σωτυχίᾳ νε] ὀυπιχία. 

µοΐσωιο. Τ)ο:.δς Ροξτ.ΡεΟ μούσως. δε ἀξέσαι πηειαρ]ιοτὶεὸ {ηταΐεας Ὅτο ἀοιδὸ-κο- 
55 σμεν Ἰαπι οΟΓΟΏα πακέλει Ὠεέφασν ἆ. μούσα», ΟΠΑΤΗΠΑ ἄρουρα εξ Ροξβς: εί {ἔην-- 

ἀῑος Πμρίδων ἀρίτω αρρείίαητης Νεπι.6. 
Ὅτ υσεῖε ῥὲ ο πόγσοιο πύλαισ.Ἠος εἰχ,σεὲς ὀλίκησε τὰ Ἰδμια. ΠΠ πογτου ππύλαι ε{ὶ ]-- 

ἆπαχας ς οπἱπτβίαευς, απά Ροτζα παατίς αρρε[ΐατιτ, θὰ τὸ οεγὀγίπαπ]ς 9ςἱο[αβες. - 
Ῥϊπάατας ΟΙγπιρ. δ.πύλαι Κοείνδευ ΠΕ παπα αρρεΠαυἰτ. ἳ 

τοῖς Ὁ ὁὶ σερρως. βητε σεμροτερετεπά πω ἀπὸ χοης. Ἐν ηῖς νετρίς Ἱωτε]]]-- 
επάσρι εἰ Ἀεππεσησα {ο]υπα. απο Ἆας εβ εχεσε[ς εοτηπί οπα θεπετομἠς-- 

ἀῑκίε ἂς ντέξοσία ΠβἈπηίας», δέ επιεαα. Ίνατη αποά Βαείπι αἀάϊε ὦν Αδραεῳ - 
γοµῷ τ πος Πρβηϊβεσε ἴ]]α Ῥγε]ία διεγοπία,άε απῖδης Οα Ππρεσίοτε:{εὰ ταπεὺπι 
ἆοεες είς {1ο ἀπείορς αΠσπαπάο ἔπειῖε επιεα. Οἶπα επί Αάταβης Φ1γο- 
ης τος {ηεπεροτιής γέςίπαπα Ώσης {γ]μαπι Ἀδέππεαπα Παδυῖβς. Υεἶ ἤ Ίεβας Α- 
Φεασεῳγόμῳ,πος εξ. να }όριου Αδρασεύν, νε] κἩ Φιοίκησν ὁ νομοπένησ Άέβρου » ζεσε-- 

«Αάγαβεα τείρεχετίε ροξτα,αά 1ὰ αμοά.ντ αἲς 9ε[ιο]. ὁ ἐπ οσπ Θήβας αὐθεάσαρτο - 
σὲ Νέωεαν ον εἲς Αδεανος “1 «παπα μαμα που {οἷης Ἰπβησμῖε Ίερες εετταπηϊτῖς, ηῖ-- 
βά]οτηίῃτις 

Ζεω πάτορ, Ο1ᾳ {πρεΙςβ ες α. [αοεῖς εεπταπιίηῖδ νο νι ο” ο να αν 

9Η/5 οπα(ἥϊς ἀροξτα ποπείπατατνε Δεριηίς πιαδε Εταὔῄεετατ. 
ας, Οἱγπαρίςευπα ουτιπες--- 

κκ 1: 



: : π . ος ΡΙΝΌΑΠΙ | 
ἀμπι-]ά δεπεβείεπα ἃ Τομε ρεεῖτ ΤηίαΙ ποπαῖπς , απά ῥσᾳ νετεευμάϊα πος ΠΕ 
ῥτοίοαιἱ σιοά Ἀαδετ 1 νοςῖς, των {μπας ρτο {αβτυαδξ. ὢν. δὲ {ετῖος μα) σα 

.. ν ο . Ξ ῳ ς 

τε] εαιία » ποι.ᾧ- Ηδῦει αυτεπ θεβομαίῖες ἵ εχερεί ὧν γε μίὼ» εκαιο 
εοπίεετε Ρροβ/5-εετοτεπα Ἱττερβῇε ἵπταχεμπᾳ, Ἑείρίο Οἷες Ιπίτιο ας Ἱεσίε 
28 μα) ἔραπαξ. 

.Α - 3 5 ΄ . 
που 3 τέλος Ἠος ει. ὂν σοί Ἐν τέλος πωτος πραγµατοςρία {επτεπεία-αυα Ώ ουχ 

τοτηπι οπαβῖσα «αµίαπα εΠεϊεητΕΠι ασπο {οις. 2 
35» 32 -- τα μ. 5 1 ΄ Χο ο. Χ ” 

ἑφ) ἀρόχθῳ καρδία. Ηος εβ,έ χὠεῖς σώου παρα σῦ αἰτεῖτοι πω γάθι α γύως, Ἠκς 

πετ/ογ,άρρτεωτ. χάεν 1ητε]]ίσε τω Φωρεα) ὃ νίκης, 

παροφθαισις. 

Ἀεααα πε εοπιπαξα!{οἱ 
Ἡος1α εβεἵα νοεῖς . τε ὅς 
αΠστω τείεεωι αρρεἶ]ο-{τα α- 
ἀετα ἀῑεο τεπα ΠΡ! νε Ρροτε 
Ώεο οπιαϊ(σίο ποταπα, Η]ή- 
απε 1ρᾷ «ππιπιορετε οριᾶά 
γιᾶοτίαπας Ἱγπιριεατα ας 
οππάαπι εε{ίαρτεπ]α:παπ]- 
επι Έετεπ]ες «ειταπ/ηῖς 
Ἠσίης ρτα αἰῆς ποποτατί 
τῖταπι ἕω Ρα {πηχῖτ Ῥοττὸ 
1άσπι δῖς Ραπαϊπεησα ΝΙ- 

πεταᾶ {βετα ν]είῖ ποη «ΟἩ- 
εἴπεπτες απ]άεπι, {εά ἵπτες- 
1εξο εεπιροσῖς Ἱπτετπα]]ο: 
ατα πε 1ὰ [αο πποτο Ασίας 
πἰεπ{ες {ααπᾷ τοςε «βτποεΠ 

ἔσῳδ.κώλ. 18. 

. ’ ” -α 

Σνὠτ᾽ ἀείσω } τν Θεῶ, 
κάν 

2ῶσις ἁμιλλάται πεθὶ 
ἔθάιτων αξθλὠν χρβυφα:. . : 
ὕπειτον σι ἔθρυ- Πίσα 
Ἡεαλλέος τεδόγ. ἆθεῖ- 

΄ μα : 
αἲγε ᾗ ἀμβολάδαν 
ος αν ἡ) ι 5 

ϱ) πελέπως ὃς Απζωσιω μη οµ- 
ΔΝ 

φαι 

"κώμαρων: γοίᾳ Ὁ χω- 
Φείσα πυεὶ χάθπες Ἐλαίαι 
ἔμολει Έμα, ὃὶ ἑνά- 
ὕορα λαὸν ὦ) ἀγγέων 
ἔεκεσν σομκποιχέλοις. 

2 : ασε: 
Ίαδβες ἵω ραταρῃταΙ ὁ ἳ 3 1ὸ ἶ Παδεδίη ραταρΏταΠ Γ-ατίπα ἀ]μειάὲ. Οποά αἰείπεε αἆ παρφιτένµαι , αλὰς βσπής, 

ετάφραας. 

Άοδα εὔπο ΕΦ] Ῥες-- 
σε Η]έφμε 1 εεγέΣ 
4ε (4ργεπογης ργα”- 
1073 επεμΠΗΛΕ.δΗΤΗ- 
(7 ΕΡΙΣ αεερΗ ΕΙ 
Ἠετομς τη. Ας 
Ἔακες φἰάεσι εν ἴμ- 
Σεγμα[]ο η [αεί γἰσ1- 
ὂη δὲ ΑβεπιεΠΑΝΗ 
ρβµη γοσες ἄειαπέα- 
11. Τεγγά νετὸ 11ἱ 
αάμβα αν» οἶἷεα νε 
315 Ιαποπὸ αά [0Υ1ε7: 

: οσο ο ο μπα, γζγ]εσαἤ15. 

εεείπεταΏε : Ώες ΠΟΏ Ρτο Ρζαπηῖο ασσερῖε οἶεπτα Π6ΕΝ να εχ α[Ώωτα τεττα «οΏβατο 1Π8α-. 

{πσιφποὰ Ιω Ρβιτῖαπα Ασσος,επἶης ρορα]: 6επετοβ Τσπο εὐτε]ασίς ει Όεα , Ίπτας γαίοτΏσα 
; ῬϊΘατατας τλεσας α{ροιταυήτ. 

2ώτ᾽ ἀεω. Ἠος εβ,ανερὰ ὃ λέω καὶ σι Θεῷ ὃ τῷ Θειαίῳ, ὅσα ασουδαζ ει πδρὶ τὴς 

κοευφος Ἡ αγώνων τὸ τέλειον ο θόξης ἐλύντων.Οπαπαιᾶτα (αζερατ αμοά πιεητε ψο]αε» 

Ρατ Τβίσυς,ἆ ε1πιεη Ώεο ποτµπῃ εβε ἀεε]αται ροξτα.Ροιςὸ }νώτ. ἄεΗτο ποᾶ- 

εως αοοςΏευ»(]α {ερίτατ ρετ εἰβοπεπι ρτο γνωτὼ: τπα]ὸ αὉ ας εἴτομπΏεσο. 

Οὐὔπααπίεα ἱππροτξεόξο τηεττο ἱεσετετις,{ετῖδο ὃν πι Θ5ῷ. : 

χώτε.Έαροπε Ρε τῷ ὅσε:πεπιρε Τβίαιις. ἔρατα ἄεθλα, ητε]]ήσε ὕψιεον ἀγδ- 

να. Ἰνατη ἔρατος αϊαπαπάο {απήεης ρτο σερτοερνε ἵπλος ΦορβοςΗς 
οσο» Ώδυ ες. 

ἔδρά Τεις ὁν ἑαάτῳ Θεῶν.ΑΙιαμαπάο ρτο ὕψενειγε Οἶψπαρ.ρείπια. τὸ Ὁ Έθα
τον κορυφᾶ- 

σαι βασλευσ. ς . 

κορυσαζ. Μαἱὲ Ώαδεπε «οάΊσες ρίετίατε οπωΆες ἁατίπιιπα Ρλης.κορυφαρ/ρτο απο 

ἑοσοηά τσι, κρουφζ.Ωμοᾶ απαῇ ἀῑσίτο ἀπάίσας θεβο]ίαίῖες, απυσα -εχροπίζ Ώος 
δν. 



δὲ ὃ πορυφὴς. ΑΗΡΙ ἁοευίπας ες Οὐγαιρία Ἠαβίτα βητ το εετεβπηῖΏς ριαβαα- 
εβππιο, δὲ ἀϊσπίτατε {απαπιο.]1ά αµσαυε άοεεης ας βοεῖπα {εαυσπτης. 

ὅπατον .Ηος εί. ὸ Πίσα τε μὸν ὀνδοξότατον ) ὀδῥέχοτα Ἡςακλέος ἔοωγ. Ἑ ατῖο 
εατ Οἰγπιρία. η εεσεαπιεῃ {πρτεπαάπῃ. (οπιαπόπο 9 {πππεπάα Ρτο ὁ: δε τι- 

Φιὸς εἴὶ ναί ίσης» νε] {η/σμέήήη. 3 ετες 

ἑτο ἆφλαι ὃ. Έσας ὰ Ῥαπατβοπαῖσα γιἁτοτία : αμοά ππυ]ε ργαπλήηπῃ ὰ ΤΗίαο ας- 
εερταπα.Ν ΙέζοπίΌυς επίπα Ῥαπατβεηαοσυπα ἆαβαεης Υτεενς {ει Ώγἁτίᾳ οἷεο Ρ]ε-- 
πα.Ροστὸ ἁθδαι ὁμφαὶ Αδέωσίων ἀῑευπσυς {πζίπάς ΑΣΡΕΒΙΕΗ/ΗΠΕ- γουες οὗ {παυίτα- 

εεπι ςαπευς:νεί τατῖοπε ΓΠΐίαἱ ευ! Ππευπάατα εβεε ἀεεαπτατί, 

εΏΌὶς.Ηος ἀεποταετερεείταίη νιάχοτίαπα » δζ ἀρβολάδω,τεπηροσίς ἵπτετιια [Ἴηπα 

ξπὶᾶς Ίπτετ ντταπιαυα. Ἠδοα εΠῖπαι ἔρεξης», ἀλλὰ τγὸς αλαβολὸς υομδόης µεταξὺ,ραγΣ- 
{πε εΟΏΣΙΠΕΊΣΕΥ:  ῥγοχμπὲ {ΕΝΕΗΣΙ ΣΕΙΡΟΥΕ εεγεαπΗη», {2 Πηχεγ]εβο ηεγ- 
2αῇο.Ῥοττὸ ἀμβολαδω» ροτ {γπεορεη δε Ὦ οεϊεὲ ἀῑείεις Ρο αὐαβολάσω, 88 αλα- 
βάλλομορ{μγετο.Ἠος αἀπετΌιυτα αἱ] ἆπορις πιοάϊς εκροπ: 5εΠο]. αι! Πᾶς ποπ 
αμαάκαης. : | 

Σαίᾳ ὃ χαυδείσα εἰνοίίαβες νιάετας Ώσεε ἵπ ποπήπαΏυο Ἱερι[ε.{εἆ πιεΠὰς Βα- 
Ῥεητ ο αἱ ἵπ ἀατῖμο Ἱεσμπεταοπε {επίως δε πετσί :-ᾳ. ᾱ. Ῥοξτα:ὁ  καρπὸς ἐλαζ- 

ας πουτέν ἔλαν Ἐγλωδὲν Ύ} πυθὶ χαυδείση» ἡλ9 ὦν παμπεικέλοις ἀηγέων ἔρκεσι ωεὺς 
Έναγοδεον Ἡρας λαῦν . Άλεωικ Άργος, Οατεσὺπα Ζεγγά αάφβα Ῥετίρῃταβς εἴῖ ντο. 
νε] ῥγάτία» γε βάηις : παπι Ίο ναί[α Πεβαπε» εχ αΏατα ἕεττα. Ἠος-ναίο- 
συπα 6εηυς Ριαπαάμπα Ἱπότα Η8ε εείατατ (αἱπιαςμας 1 Πῖ5 ». ουα τείεστ. 
ςελο[αίίες, τι 

Καὶπαρ Αδόμναίοις }ὸ ὧπὶ τέλος ἱερὸν ἑῶται 
Καλπίθεςἑ αόσπιου σύυµβολον ἀλλὰ πάλνε. - 

φαρπὸς ἐλαίαι. Έ ος «βἰ,ο/ε μη. Ἱνατη- μι ες Μίπετυα {ες Ιπά]ς,α]α Πε οἶεας- 
Ἰηπεπιςίκ,οἶεάπι νιέχοτί ἀαδαειτ,ειί {οἨἱ εκ Ατεῖσα {ιά εχροιεατε Ἠεεδαε. ΥΕ 
ΣΠΟΠΕΠΕ δεβοίτα. 

ο ὃ ἔναδορα λαο Ἡρας.Ῥεηραταίας Ατοις αποὰ εται {αετάπι ΤαποΏ1: ρτατετεα 
{ηραυιεπόνπα εί σεὲς απεε }-λαόν. τ 

ὦν ἀγγέων ἔγκεσ.Ηος εἴξ,ὦ δίχως ἀγγέων πεπεκιλμλνα».Ὑτοεις, {ει γα(ευ]ᾶ αμοά 
οἶεο ρίεπαπῃ ἀαδσεις νὶετοσϊ, ρὶἑχτίς γατη]ς οσπατα τΏεσα Ιπάεῦαευτονι γ]άεα- 
ες ἔπΏμεσε Ροξτας Υετρα. Ατ δεβοί.ΙπτεΗίρῖε γρίας Ηγἁτίας, σύυπι Ῥος εκρο- 
ταῖς ον πεποιλιλῤάδοις ογγείοις ο αἱ γὸ ὕδειαι ἔζορε«θίωτο. Α Ἡτετ οὕοσυε εκροπᾶε». 

ἓν ἀμοιφορεῦσ χαλκοῖς : ὃς αιοά γὶκ ετεάἹἀετίπα, ἀῑείε εκ ἕεττα αΏατα ας. ἐκ ἄτε- 

γαία Ππαι {ομτα. : ς 

εος Ἱ ο τ 

ελρερακε 
ϱΡοφὴ 2« κὠλ. ξεῖσ 

α τοφεβσς» 

Σο απτετη ἑα]ικ-εεττ-. Έπεποιμ ἈΘειῶς µα- οσα Ιγγ αμσξ τλερ. 

σηῖπιση {πεεεβας δι ὁ : , να εέερ.-ς .- τσ. 

ΤΕῖας πα ας πεώων πολύγνωτον δρος υμετε- ρε”) ζε[εὔεγγΙ”ΙΣΗ/ 

: : 2 
2 Ἔ ρα . 

ξοτειτηάτπε πιαρας. ὅδατι ων 1210/10 4ΣΕΥΤΟΥΗΤΗ 
τς : ώς ὅ 

«ΠΟΣΏΣΗ ρτοσσρτοτάτησηα- ὄναλῶντμα Καρέγεοσ τενλ) γεβγοταη ας Ἰέμηπη ὕο- 



5632. 
τετποσίαι Ααἰμεαεο γα]εα- 

εἶσαι σεπυς ποδιμβπααπι 

ετεδες Ἀοπος ΟΣΑΠΙΑΣΗΤΩ ὃς 

Ῥϊοίεατοσαπι Ῥεπεβεῖο {ε-- 

αώάτας. Αάεὸ νε απαπαῖς 

«π]μῖ]. ἀρίε ρεξε]ατί ρτα]- 

«βος,ἀϊσπης τατπςῃ εεπίς- 

Ρ ΕΝ ΑΕ 
σι) Τωνδαρίδνας δομάκες, 

οξιωθείης -κεγ » Ξ9Υ Θρασύ- 
ο Ἕλου 

΄ ρα Ξ 
Αυτία τε ζύγγογος,Αρ- 
3εϊ μὴ κρυσβευ φάος 

07 εη Ογ/Γήν ὁν Τη. 
ζβγ]ά2ς [γεςμεμσεγ. Ὀἳ- 
6395 εβη/τογ » εὖπε 
1 Ρα: ' ηξία βε 
ἐὐσΠάΣΗ5 » Α7ς. Ίο 
ος] έαγε{ΗΊπρη οΕ1110-- 3 { ΄ τ 4ϱ ὁμμάτων. γιχαφοείαις ὸ ὅσαας 

τες ΖΗ13. ΟΛΟΣ ΕΏΙΗ γιάο- 
, ον ο ολ - «ον ονςς ε 

ποτρόφον ἄου το Τες]- 745 εὔποτ αἰέτίας 

ποιο Φάλλησ.Κοεώδουτ ἓν µυ- ντός ΕΓΩΣΙ Πογμήίζο- 

τετῖς,ααΙαρπά Άτσος οεα- 

Ίος 8: Εαεϊετα που οσευ]τα- 

-τεςταπαπατα ποπ Ισποδ{ἡΐ5, 

ἐελ που ἴσηααῖς οπἰπηάας; 

εὖπι ΤΕταγεΙξ δε Απτῖα {ς αοῖςν ΦΙΠΕΡ/7Ηε 1 ΤετεβιόΗ». 

μα ρρως ἵαπι αποῖ }ὁὶ Κλεωναίων «εὸς ἀλδρῶν τε- Ο' Οεοπέος αρμά γῖ- 
πα ντέτος: τάΠ1΄ : : : 

ο εν σεσαις. 705 Φ14Σεγ. ς 
αἶτεῖκ ντος Ῥταττί βοτυᾶτ ὃς : : 

Ἠλαβεῖς Ε1τι ἹΜαπι τα Ἠήππιο Οοσίπλίασο, Π[επιία ὃς Οἰεοπαος αρπά ήτος.[οἶἡσες {π Ἰδε- 

πιεα Οἱεοπαταπη γ]είηα,δεπιεα ασατετ γΙοετιηζ. 

ἔπεται 3.Τ.οει {αιά!ς ἃ πιατετπο σεπετε, νΙἀείατ οπξεπι Βὶς Ἱεσεηάππι, 8ος 

πολύγνωτον Ἰλόος,{ εἆ πολυγιώτῳ Ἄρεκ Πα πίάσ πα Ἐπεμαμτὸ ἀκολουδὼ τεσιε ἁατίαυπα : δὲ 

ὑμετέρωγ Ῥιο τεὼν υ[ατραῖ. : ε. 

µαπεώων. Ὦ οτ.ρτο μιπεόων, ἄπε ι.(αΏ{ετῖρτο. αμα µάσεωες Ώ]ς» ντᾶ Οὐα. 6. 

ΟΙγπινοςαησς οὗ ὤεῖς ῥηπθὸς όλον. Α ὰ5 {απε ϱ σεὸς μητεδεθεῖοι. 

εναν. Τοταπεβεας ἴπεετρεεεςς πα ἁμα αι ατίοπε τοςῖς Ἠαΐας. ςπο].εκροπίς, 

ἐυάγων πιο» οπὶ τοῖς ἁγῶσρ εὖὐ ἀλωγιδεῖσι: ἠοηόγ 1 {2 μίΣΗΤ οὗ εργχαπήπα δεπε εετ-- 

ἔᾳσ4- Ταπα ἔναγων «ΟπΊΡΟΠεΤΗς εκ εὖ Ζεηε. δε αγὼν εεγεαίπεη:Ἀυήυς σεπῖτ. ἐυάγώνο».. 

ΑΠ]ςπμη ἑσόρωνν ε{ᾶ ἡ χαλε 3) τὸν γωκῶντας οὔ ὶ χαλῶς ὤρρυσα, 1) λαμσερς πτιᾶσα, 0107 

ΡγκααΤασοΦ γ{έσγες ϱγαεἱαγὲ αςσι»ό' εβτες τεάάισ. ΑΗ] σεπἰαµτα Ρυταπεξνά- 

2ωφεοπετιήπία με ΕἴΙΠὰ µατεώωγ ὑμετέρωγιὃς ἀεάιευπτὰ τεξξο ὁὶ ὁ ἔναρρειξς αςε]-. 

Ῥίπης Ρτο γεᾶὲ ἐη[ᾷΙΣΗΣο 1η γε α[Ιᾷ μα : παρα το εὖ ἄγει)τὸ χαλὼς πομδειευ.δεά Πα Υο-- 

εεςςατεΏς εαεπηρ]ο.Ε: εἶπα ἐναγὼν ΡροβἩε εβε σεβῖε.ρίατ.ποπαπῖ5 ἐυαγὴς απσοά ἃ 

δα]άα εχροΏίττ εὖ αριημδόος, δε ασΗ/εηη Ποπϊβεα πε πεί Ερίρι.ἶ.1.ἐναλέε μέλιοσα: 

ἆσμες αρες: Ρηξο ἐνα)ῶν εῆε ερίεµεεοὮ µατεύων: αὖος εἶπι Ἰαπάςε ὰ εειιαπαί- 

Ώυαι Υιέξοση»,ασἑοε τοζχὲ ἁππειίτ: Πα μἱάσπι Ῥος ἵα περοΏο ασιεας εβ πεςεβῖα- 

πιαρρτα[ετάπα εὖπα ὧε δεέµῳ ποδών,δε χεικῶν δένει 46αΞΙΤ. : : 

Θωόσείδες Ἐκ Φε]ο]. ὃς παετεῖ πεςείπτατε ρτόαυς {οη{ις εἸατιταίε αάάετ- 

ἀυαι σωννρταροβείο αι Χαείτεοσι δε Τωωδηείθιως Ιπ/{εεαϊσε, Τεϊδυῖτ αμτετη (τᾶ- 

εὖς Πῄοσυπα υδτοτΙα»,αία Ρυεαυῖε αὉ ΠΠῆς ροπάσες εἰ σοφδςνεῖ καλὸς εν πε ἀγλασε, 

σπεις Ἐγπάρηιώςαβοσὶ δὲ Ῥο]μςί» ααῖανε οκ {εαπεπείδης εοἱµβετε εα, 

Μ Ώετοᾶς Εαήετηπε Τπία1 σεπεεῖρεκ απο ὰ Βατηρ]αξ οχοερεῖ {πε Ποίρισίο. 

ἀξιωδόχε κεὴ- Ῥετρίτπιεο Πάἱεἷο,α1]οφιή ἘΠβίσυσα, ευῖης πιαίοτυπα Ἰαμάςες νε 

ο τος νε ζω ἡ]]οτασι νῖτεαεε {θείς εβς «ἰατ]ειό ως» νε επῖαπα 1ρία ΄ 

πΙδ]] ρα εἶατι {εεῖβει, ἀϊσαιις ΤαπαεΠ εεπίεγεεις αμίαρεσεα ξαςῖε Ρὲς Άσσος απι- 

Ῥΐατεε: βαιϊάεπι ππαίοσυπα Ίηςε Πι]σεπε περοεε». Φε]ο[αίῖες ρηταε Ἠαες Ίπι 

ΤβΙα! ροτίοπα ἀἰσίθεἰπαϊαῑας ὰ Ροξτα. σεὰ εἶπι αεπα Ώδς πεί γίάεσησας, 

πππξααί Ρήπιααι ρθΓίοβαπι 19 {οευπάαπαι., αιία εἶατίος πιπ]εὸ επἰε [επ/ας ῇ εοἩ- 
τ σιππεεας 



τπαεέας εοπιρε[ατῖο ΡοξτΣ: απά {1ο ποπηΐπε 

Ώοη ἱρβυς,{εά Τη]αἱ εοσπᾶ {μπε ΤΗταίψε]α 

σσ” 
Ἠ]ς Ιοσαἱ ποῦ Ροτεᾷ , παυῖάεπι 

ς ὃς Απτῖας. 

ῇ κρυσζεῳ. Ἠείριςῖε πἁ εοπ{ποειάίπεπι ϱοσήπι αμά ν]έχοτες εμα{εταπε: 11 

ἔγοπτς αΡρεττα 1ποεάεβα πε : εοπετὰ νίζςᾳ ἀεπαί 

Τδοτίειτα ε(ξ,ρτο εοπαση. Αγήενὰ τεζζο Άντα». 

γικανοθίσς 19. Ἑατῖο επτ Τβίδυςς 

εεπίεε ρο-Ἡς αι Εαείετη πο τεδας 

Πο να]εα ραάιραπά!. Ῥοστὸ Αγία 

ἧπα ατ Τηταί(γεα ὃς Απες εοσπαξι5,ἀϊσηις 

τ(οἶΗσες αυία γ{ἑχοσίατα πα Ἱπαήπε, αμας 14 

αἀερεῖ {ππε,εἶατετε ἀερετ.Η ας αὐτεπα γειδα εππα αἁπιίτατίοπε ρτοπυπε
ϊαπάα. 

ἑπποτρέφον ἄσυ Περοίτου. Τητε]1 ίσε Ατσος,αποὰ δε ἕσπιον 3ῦ Ἡοπιετο νοςσδεµς» 

ὅτ αὉ Ηοτατίο αρζή:Η εμ».Ὀτατας αὐίετΏ Βήε Αδαπᾶς Ασσίάοξιπι τεσῖ5 Εἴπας, 

η οἱ {μεςείτε 1Ώ τεσηο:Πήα νες 
σπα τεξετε:/οἆ Ώας Ραταπα ΤΠΟΣΟΓ. 

Φάλλησεν.εσ].οπςσπι.ρτο ἔδαλλησεν» 

Πευτὶ δε 4 αητίβς.{.Νετα. 
9 Κρεωὂου τ ὁ μυχᾶ,.Ὦε 

εὁ αρρεΗαπῖτ,Ῥοστὸ ἀῑχίς Κλεωγαι 

πρ 

΄ 

“ 

Ίοτα ἀἶσαι Ῥαι/{απίαδ»αι ΤτγητΏ! τερπας 1]- 

ἃ γετὈο Φαλλέωροξε. το «ΟπΙΠ1. άλλο» 

Πταβήςδ,ρτο ὁν 1δμῷ : άΠεπι σότοιο πύλα; ραμ]ὸ απ- 
ὧν «θὸς ἀ)δ ρῶν» ρτο 1 Νεηεά : νὶςίπατηπα 6Οἶεο- 

Ἠπαζυπα Ποσπεῃ ῥσο {ρίοπιες εετταππίς Ίοςο ποπῄπαἃς: Πουεῖ ὃς ΟτΗαπα γ]εῖηᾶ 

Ῥγελοπίςρτο Ῥγτδοπς:ὃς αἷία τὰ σεπας.ἨἼπς ἀποῖρῖς παττατίο γἱζχοσίατηαι ᾳμας 

ΤλΏτα[ψεἷας ὃς Λητίας αἀερᾶ {απς. 

περάφροσις. 

ἙἛ ΦΊΕ7ΟΠΕ απτετα, ΡΥ- 
εάοτατα ας Αἀτοβο 1Π{1- 
εὔτοτασα εετιααΊπε ἀεςετ- 
πατο,ροευ]ῖς υΙπατς Ατοξ- 
το εοπβαῦς ἆοπατί : ὃς εχ 
Ῥε]εας, ἀεπίεεῖς Τ Ώεοχε- 
πῇ]ς, εἩ]απιγάε Ίαπεο βαπή- 
πιε εοπῖεχ:α,αποά Πλοταπα 
ες ρισπήαπα πάσει αἆπε- 
ηεγαης. ΆἎτ πο Ροίππι τε- 
εεπίετε αποξ]εῖετες«πεο», 
σποτ «πεα {ούτα Ιαστα 
ἄιπεαἆεὸ {οταπι ἱπβπῖτας 
εἲ παπιετας, ντ Ιοησιοσί 
πηΗῖ ορΏς εβετ οσίο αἆτε- 
εεπίεπάα ρταταῖα , απᾶ εκ 

.Ὁμτοσίο ἄς Τεσεα Ατεαάϊα 
υτοίρης,ἔτεχ αἵταπος εεἰᾶς 
Αελαϊας εἸαίτααδας , ὃτ εχ 
Ίψεαο 1ο {ετο πποπῖς, 

κ - ω ον ος Αν 

Σωυωγόσε Ἀ.Ἔἷος εἴ, όν Σικωῶγος αγερῶρησαρ πε πο Αρ 

αβτορ. Κάλι ία» 

Ξμωωγόσε οἳ αῤγυεῶ- 
9 ο ΄ ΄ 

ςώτες συὸ ογηεαῖς Φιάλαυ ἐπε- 

βαν᾿ 
ὃν Ὦ Πελλανας, ὀππιερσα ύδροι 

γῶτον µαάλακασ πέρκα. 
3 δν Ν 5 

ὦλλα χαλκο µνειον » έ δωυά- 

που : 
δα 3 .. 
ΞΞΕΛΕΥΧΕΙΥ. ΜΑΧΡΟΤΙΕΩΣ 

2 ἀθιθκώσαι οολας 

ὄντε Κλείτωρ» κ Τεέα» 3Α- 

χοιῶΥ 
ἑφψέατοι πόλαες, 
καὶ Άύκομον πας Διὸς 9κε» δεί- 

μῳ 
σιὼ ποδῶν ο χειρῶν τε γικᾶσαι ὢε- 

7ει. 

μετάφρασις. 

Ἐ δΊΕΤΟΠΕ γετὸ 4γ- 
σεΏσο σπα ει γζ- 
Άατής β)]αΙρ αήπεπε- 
{4Ώέ:εΧ Ρε] εῃρ αΗ7εΏς 

"πάμεὶ σεγσΗ ή 1πο[1- 
ὴ. μἱδ. . ΑΕ ΗΡΠΙΣΜΗΗ 
ας π0Ώ ροίὔΗ1ε εἰ εκ 
βεπάεγρ. ἈΝαπε Ργοἱ{- 
κἰοτὸ ε[ Ἱρίαπι επη- 
Ίπεγατε οὐῇ » φμόίγηε 
Ο/1εοΥ» ο Ίεσεαν ὂ' 

ΑΕΡΙΗΙΟΥΗΗ εχεεί{α νΥ- 

ὀεε ο” Ε}ζεΗ2» σά Ι0- 

μὴ ατᾶῖΏ ρο/[µ14» αισῇς 

ση Ῥείμήε» 11444” 

ζμε νΙπεελάο Τούύτε. 

: Ξ τν ετας η. 
βτο Ρεόσπα ουσ(α,Παέχα,ραποτατῖο δερασίἶατα,ἆατι {οΏτα γιο Ρας αεεερεσἩ 

5 τά , 

204 ἄργύραας φιαλασας πμβαρ- 

ἀ.1, 



... ΡΙΝΡΑΚΙ 
πες, Ώε Πὶς [πά!ς Ππρεοσε Οὔα ἀἰκίπιας.( αεοτλτι σὺ αὐγορέδαι πο Πσηίβεας Πηΐς- 
«γζεηεο 2εζ1 » νε] οΥ/271 41ςΕΏΣο »1ΦΕΜΕΑΥΗ: {ά άΊΦΕΏΣο ἄσπαγε ρεει]τατί ροξτα-- 
Ψάμ, ἐπέβαν Ῥετ {/π6ΟΡΕΏ»ΡΓΟ ἐπέβησα». 

κ ὃ Πελλαία,π ερετε ἀπὸ κου» ἐπέβαν. Ώς ἅας ντοε, δε Πμά[ς 10ἱ «εἰεὈτασ].. 
Ῥιαππίόαιε ἁατὶ {οΗτο,ν]ὰε 3.Οάαπι Οἰγπαρΐπ Λος νοςαὈ]μπα Φεοξέμας δτ ο. 
εἰπ{άσπα,απείβτ. νε.) υχεα) ὁπότ ἐνδιανοι,δες. ΑΙε δε[ιο].γεβεπα {]]απι ἁατῖ {ο- 
Ἡταπα ταάετα., ὃς ἃ Εα]οηίθας ποπ εωταζαπι:ας τερίοπεπα Π]ατη ἴπ εταδχα Ρει- 
Εηρὶάο με βαση. 

᾿Ἐπεσαάμδνω. Ῥοξε.ρατήςίρ.Λος.1.πιεὰ.ὰ νειοο ὀπιέωρτο ὁδύω,Ιπάκο. οτΏρ. ες. 
ἐπὶ, δε ἕω. Ἑυτ.ἔσω. ΛΟ{.1.εἶσα.ροξτ.ἔσωνδε τεάιρ]ις.σ.πχεττή «αΗἷα ἔρσα:Ητῃς τηε της. 
ἑρσάμέω.Ῥ οιτὸ μαλακθὶ κρόχαινεβῖ ρετῖρΏταβς χλανίδος. 

ἀλλα χαλκο). δεο ίση ΥΙΕΙΟΓΙΟΓΗΠΗ σαυαθρωσµὸς» αμας οὗ που[εἴταάϊπεπα ποπ- 
Ροῦτε τεσεπίετε ἤπε Ιοπρίοτί οτἷο. χαλκὸν ΠπετοΏγσαϊςὸ ἀῑςίε {μπηρεα πιαεετία. - 
Ῥτο ἔουτηα,Ναπι {πεε]ησ]ε εῦετες, ὃς {εητα εκ ασε, : 

., ὄντεΒείετ αἱ ρταεεάεῃς χαλκῤοΚλείτωρνίε Κλειτωείων Απεαάϊα ορρίάωπι». 
αὉ Απαπίς βἱιο Οξοτε εοπάἴτασα ὃς ἀεποπαίπαξπαη,νε τεξειτ Ῥαπίαῦ.1ω Ατσσά. 
γεππηῖ]ε αυτεπν Ε8εροξταπι Ιητε]Πσετε Βὶς ἱαπεδερμίας ἆθλα, αμα Ααπί ντα 
ἀεξιπέχο εε]εῦχατα {ππειᾶς αιήδυς άσπι 10ἱά.Ώς Τεσεα Ιάεπι εοἀεπι Ερτο. 

Ὄψβαπι,ἨΗος εἴῖ οὐ ψλα).ὑψάβατος αἰείσγαήκε :γος Ροξεῖςᾶ εκ ἕ-ι δε βατοεος 
εξ, βαίωγ. . Ξ οτ. 

Λύκαιογ.Τγεαης πποΠς Ατεαάϊσνα (πο Τγεσα Τουἱ εε[εβτασαπε: ἃς ααϊ ης. 
αητΗΐτ. ν]ε. Ο.7. Οἶψπιρ. ἵη Βὶς, τὰ ο ὁν Αρχασία. Ἠος ἵῃ πιοπες ΕΗς οσα «1τςᾷ- 
αυαπα ]πά1 Περαπενηὰς ν]άεεατ ροβ σὰρ Διὸςιραιάἰεπάνπι βομῷ. : 
.. ΦΕέμῳ σα) ποδῶγ.{,εταπήπηπη {ρεςῖες ασίδυς ΤῃίαΙ «οσπαςϊ εἴδταεταπία μας” 
ἀρεςίῖες. ἀεείατατ Τα είπα Ραταρῃτοίῖς, κ. 

παρρφρασς. τς Εδῳωδ. κῶλ. ιβ. μεταφρασές. 

- Ἆ . ο Ξ 

ου Ῥ]οίεαα- ΄ Κάρρος οἱ ἕλδόντων ἐσλ- "δεά οὖσι Ο2ῇοΥ γε- 
Έαίοτ ὃς Ρο αχ ἕταττες σε- ; ν : ς : σαι 
σηϊπί, ἃ Ραπορμαξ ες ΤΕ]αὶ ξενοσωώαν παρ Ταμθαν» 267111. 4 ο[ρίζµ/ήο: 

πααϊοτῖδης- Σματεσηῖς γπο 3) ζῶσρήτου ΤΠολυδεύ- αρα ΡΑΠΙΡΛΑΕΙΗ » 6 
Φποσίως εκεερτὶ ποίριήο πό «εοεὰ δαῦμα σοίσιν Ἰγασεγ Ῥο]μενποη 111--- 
πήτασα εξ ΠΠ Πρ Ἱάταπα ἍὨἘγλρὺς ἔμμδο ἆδλη- στη 68 εὴ ης εύγηηε 

ες ἃ πατητα Ῥερο εετταπάϊ μας ομαθοο, οβε νε νε αἰβίοα” 
βαεπ]τατξ, ντίπτετ Έτεπηος κο τος. ας 9 ος, 
ατλ]ετας τεεξίεαπεατ: βατ - ρυλθεντάµία, Ὑπαρταρ αγώνων ᾖ[ἐγεαῦ : ΦΗομία {1- 

ἀεπι οσα Μετεμίο ἔσΗετ ἔΙρ μα Ὢ σαν Ἡ- 104 ργά {ες δραγζα» 
επ]ε Βοσεατετο εετταπῖηᾶ  θακλει «έποντι δαλείαν, εν ίμα {0Υ2ΕΗΣ 

{οτεπι αἀπηπϊίταατ ΠΠ ράλα ὃν αὐδρῶν Φικώίων Λά{εγεία ϱ' Ἠεχωμε- 
δραττα μον ΡταΏάςς, σπερικᾳςορλνοι. 1) 
οί υἱεοτῶπι Ἰ[έοτασα , γε θε, πιοῦν όας. 
Ῥοτε Ραπαρ]αῖς, εχἱηάέθυε ο : ο να 
εἶης σεπεσὶς. [απτ Ππάϊοα. 20Η ΕΝΑ ζέγεηξές, ΟΗΗ2Σ1 

ο. εν) εκ - 

Ου] (απὲ ]αμάεπιοςαπο- δεΠί6. 



Γ ΝἐνπΕεος. οπς Χ. σος 
«ασε ποπήίηε πλετεητασ,ασδάδά επνἁαταπα,γτ Ώεος ἀεεετ,αίτος αἰτετί ορΏπιὲ {εσασητ. 

Κάςορος ϐ Έλλωτος. Νε παεῖτο πεῖςσβας Ιεσεπάπαι εβ ἕλβοτων , απά σεηῖς. 

φφ]αςιτείρϊεῖες αἆ ρτῶςεάεπς Καροξρεοδς {εαπεῃς Πολυδεύκεος: απα[ῖς εοπβσαδαο 

Ῥγιῃ.δ. Εροά,δ.Σ οὖν Ελίογα» κεχλάσονσας 206,3" οἳ Ἐθρυτον : ΥὈἱ ν]άεας αηποῖτᾶ- 

εἴοπεπα ποβταπι. 5 

ξεινοσιώαν.1}ος.ρτο εοτιτη.ξενοσωῴίω. ος εἲῖ ξενίώ, αιοὰ νοεαρηἶωι μα- 

Ῥεσε γαΐσατα εἀῑτιοπες»{εὰ ςεἰνπιῖδτας πιεττο {αεἲςέαςῖτ ἔεγοσυωτη Ἱεβεπάο » σοὶ 

Ῥει-8ροςορεὮ Ρ{Ο παρ «δὲς απξεσι ἤας Ρεσῖοάιις {οἶατα οταείοπς ροτεβῖ τοδά:, 

Κάσοερε Ἀὴ) ἀδελος Πολυδεύκεος παρα τῷ Παμδαῃ ξενωδώτώγ, Απυμασον οὐδὲν ἀυτοῖς 

Ξγγεὸς εἶναι ἀγαδεῖς ἀγωγιαῖς. Ο πάσης ἵππμοτε γυῖς Ο2βοτεπι ὃς Ῥοϊίμεεπι Θεες 

«ᾠναγωνίοις , Ῥαπαρλαίς θεπετή Βίας γ{τευεῖς εῆς απεποσοδονῖ Βεπεβείαπι Ῥεπεί- 

-619 τερεπάετεπε. : - 

ἔνρυρόεου.δίς ἱεσεπάπτη ροξεῖοὲ παοςσί εαι{α, Πημεαίο ο ἵπ ο. Ίδαπα Ώε αὉ ἔνοις 

ὅτε ρῶρα. δις δε Ῥνται12 αεί ἒτ.2. τοὶ παρα καλλιχόρῳ ρτο κθλλιώρῳ» νί 151 ἀοειῖ- 

απὴ». Ὀϊοίζητος αμ εσπῃ ρεαβάεο εετταπήπαι Εαή[ς Ίαπα νΙάπιας Ό]γπιρ. 2.88” 

πἶβς,2. Φέποπ Ὀοτ.ρτο «ΟΙΤΗ. Φέτεισ: ἃ Ροξε. γετρο φέπω,το δοκῶ,κυβεργῶ, Υ6- 

ασο,αάαμηβγοιντ Οἱ. 6. τα) Ἱέρων καδαρῷσιάσίῳ «έπων. Φαλείαν», ος εβ, δαλερα),νΕ 

Πεαδιεῶίαυπι τοξετοπάσπι αἆ µόῖραν» ἃ Φέλειος: ἃς αιο γἱάε Τεχῖα. 5εΒο[ία - 

Ώες Ἱαῦοτ μοῖραν Φάλειαν, δε αἲλὰς βαλει)» εχροπίεαµε μοῖραν της ἐνωλίας {εά 

{οεῖος {εεπιοηῖς ᾖμεῖς Ιπάΐσας» τ1οὮ εοπιήπ η] » {οά εετεδτπἰη!5 Ρταίεσῖος. ες 

ἀθιοίσμτος. 

᾿ μάλα μο.Ἠος ε[ε,πεεεοσῶς κηδόμὃνοι Ἔ δικαίων αὐδρῶν.Οπἴ δις Ἱπηήε ἴπβος ΕΠε 

Ῥαπιρβαξπιεϊάΐσαε «οβπατος,Πηπ]άςπα 1]ος {1ο βπάϊο ἀῑσματί {μπε Ἀιοίουτὴ. 

Φοισὸ «ρικαδόεδνο Ὀοτ.ρτο ρδμδυος. ση 

καὶ μα, Ὥος εκροπο Οµπεείαμι:Ω ία τεµαπα Ἠωήης Ἐροάί νετρα.πος «οΠ- 

εἴπεπε ταειόπεπι {αρεσίοσυσ.νε, αὐεππαάπιοάσπα ΡΠΗρρο νήππι εβ. εχροπᾶ- 

«ας Ορεε]νε ςεἨπαϊάϊο, ΕΣ {1πὲ.95εἆ εβ ποια ἴαις ὃς {τοπίο αἆ {εαιεα- 

τεπο ἑαὈυίαπα ἆς οἶεειπα Π]οταπα πποστε δὲ νίτα »ἷπ αἵα Ρρειππμτατίοπε Πὰεϊ- 

εαεεπα οβεπάοτε ναῖε ροξεᾶ»νε αιτεπεῖὰς ἹεσεπΏ ρίαπιτα ετίστας ρεαρμὲ Πας 

φετδα Ῥο]]αςίς νῖε.ςο].βτο.5.εομβἀςταπί,Παφρει σί ὦν πόγῳ πεςοὶ βες”. 

πα ΙΦΕΗΣΙ. εροφὴ οι, κώλία. μετάφρασις. 

Ἐεραῖπι ατετηῖς νῖοῖδας, Αετεμεβόμλωοι σὶ αλ ΑΙΕεγήΗΣε» 417613 

«Βἶτες αρα ἆ {πρεσος ἵπ εα1ο, λαέ, ἁμέρων ταὸ μὃρ παρὰ σατοὶ Ῥλεήβη » Υ9 ζ 1147 

σπα Ἴουῖς ραεσῖς εξ ἆο- οἶλο -- αρμά βαέτεῦη εὖα- 

τηπς,γααπι ἀῑεπι νλαῖτ., α- ο εαν ο σς ΄ . ; 

«ος αρπά ἵπέετος [05 ωε- Δι νέµονται» ποὺ αἱ Ὅσὸ κεύθν- ΤΗΡΕΙΟΜΕΗΗ ο τ- 
ρ 5 : ε ὃ ({ὁ ωσεύτῆ ΣεΤΥ4 

δις ορ ο νεγὸ 617 
Ε τεστ ἵω ςοππα σος σα 20-- ο 1 Τβεγα 

ΣἩεταρπες,νπΏτο ἀἰξπιοτ- αρ ἒν γυάλοις Θεράπνας» η εσασ1ὔ1Η --- 

ταως ἀσαῖς, Ἡτ αμ] Έτος τότμο ἀμπιπλαύσε ὁμοῖο, ῥή {βΥεηΣ 11ρ/έηΓΕΣ 

Έως οὐποχή. 15 επίσα Ῥοἱ- σ : πε Ιζε 4Η σμ1ΑΤΣ Ρας, 
Έπτι Ξ η 1 ΙΙ ᾗἩ 



ότό ΟΡΙΝΕΟΘΑΕ1 
ς Ξ ο πμ Ν Ξ 

1πεῖς εισα νο «3 σα- φότονοη σπεωσα) Θεος ἔμ- Ροεῖὺς σ121η οηῤηο. 
νο ο ο . ο σα α ες ανῷ, εις οἴε, ον αείη ἱπ- 
ἔρίωπι αἰτετπᾶ πηοστε τεάΙ- πχ ος ο ώ πάς 
Ἔμεε , αὐλη ῥτοσίας ἵπι- λε αἰώνα φ]ρδος Τῖελυ- «οἰέγενεἶες1Σ γιζα εσω- 
αποτταἷϊς Εις η εα]ο ἵνα- δεύκης Ξ ογ]οΏείή 1η5εχ]ρᾶθ 

Ῥ]έατε. Μοιτα]ῖς απτεπι ζᾱ- ἆἈασορος Ἐν πολέμῳ. Ῥοΐϊμκ «420Υο 1η ῥε]]ο. 
Ξ : 1 Ν : Β 5 5 {οτ η θε]]ο Εαῑε οεεῖζα. ην 38 Ίδας, ἀμθὶ βκοίν -τως Ἑοε Ἱῶος Ρνο- 

ἀρίαπι επῖπι Τάας Υγηίηετε ώς 3 ο ολς 

ευ{ρίάατα λαβα. Ρετεπής, ΛΑ : : . ροπέ5 1 μ5 νης 

Ἱτατης απδἁ {0ἱ ὃς ξτατῖ 33955 ἔξωσεν χολλίάς λογχας Φοχαμ” ατερ {απερρ 
Ίγποεο ἀε[ροπίαις ν]τοϊ αιχμᾶ. εαβιάε. 

Ὡςς αὓ 1ρᾷς (αβοτς δεΡο]]αςς αἆ παρΏας Ιωιήταίς ΕαἰΠεης ταρτα.. 

Αεταμειξαμόμοι Ὁ. Ἠος ε[ξ,µεταλαξόντες Ὁ ἀυτοὶ » ὶ ὃν εαδεγῆς ἐγαλλάσσογτες τας ἓε 
ναι, μίαν ὢ φιαλριση ἓ τῷ ἐρανῷ παρα; τοῖς Θεῶς , µίαν ὃ ἓν ἀθογέοις ὢ Θερέπνης ἴσίω 
σύ χέω ὀκσληρεώτο.Ώε Ώᾶς ΡειπιµεαΏοης νιὰς Ηοπι.ΟάγΠ. λ. ν. 29ο. (οπἱμ8- 
«χιοπεπη απτεπη ὃ Ες εχροπο 19.018 ἵη ΠοπΠςατίοπε νάατραταυι αρμά αι: Ῥο-- 

: Σεπι ποβταπαρραίππα ν]άετε ε{ξ, ς 
Θεράσνας.1} ΟΥ. Ρτο «οπαΙΠ. Θερόπ»ε. Ώς Ἆας γοςε ἁῑάχαπι ν]ε. Ἑρ. Ἡ. Ργτβ. 

νΏί δε Ροξτα Ώαπο Ὀιοίσυτοσυπο ξαὈυίαπα ατεησ]ε, ἁμπισλαέτες. Ἑ οξειεὲ ρτο 
αὐαπιπλατεε,ραττῖς.γετΏ] αβαπέπλκρω,τὸ ὀνπκμείωώπηρίεο.. 

ἔπεὶ «μτον.Πος εί, ἔπειδὸ μάλλον εἶλετο ὃ' αἴώγα «ντου ὁ Πολυδεύκης εδιλαδὸ ὢκ- 
Γαμος ζω αὶ Ἀνήσεφιὰ πάµπω Θευς ὢν ἓν ἐρανῷ εἰκεῖγιάδελφὮ Κάςοεες Ὦ πολέµῳ Ἀολόντος. 
Ἅητε ἑρανῷ εἴῖ εΙΗρβς ρταροβείοπίς ὂν, 

ὰ δ 1δας, Τάας βίο Αρλατεί Μεβςπία τερὶς Εαὶς βΗ1ης: απά αμαπαµαπα εσας 
ἔταιτο Ἐγηεεο πατα πίπος, [1 εαππεῃ απτεοε]]εδας, 

;. ἀμθ βκσγ.Βομες ᾖα5 αἰἰαμῖς ταεταρλοτίοὸ «χροπετε Ροβιε γωαμαε :Πεις δε 
μία βος. Οὰ.4,Ῥγεῃ-εκροπίτητ πεσεβατὸ. µία γω. 9ἱς Ροξτα γετδα τείροπἀς- 
Ρας ΜΗξοτία α αν δεΒο].τεξετε,απητη ας 1άαπα ἃε ΓΥπεεῦ ἀείροπίαής Ῥῃα-- 
Ῥε,δσ Εἰαίτα Τεπεῖρρ' Πμαδυς,Ο2{8ΐνοτοπα ὃ Ρο[ΐμεσπι πα ία Πε αἆ πυρεῖαἶειι 
εεἰεὈτίιεατεπηὰ ους ταπεῃ. ταρεα {μηξ {ροπίς. Ώε απο ταρία Ῥαι/απίας ἴπ 
αεοπίςῇ51δς Τγεαρῆτοη ν.σᾳ6,οῬ{ευτὸ εἴτη αεηθίε. - 

: 
: : - 3 

παξθνεραι, «ὐτιορ. Κῶὠλ. (αν μετάφέοας. 

ν τσ ΕΝ τὸ ν . 

ο τς ο ατα, Όσωπι ὁὶ Τάλετο 
επίατς ὃς οθεησηὸ {Ἱααζών ἴδεν Λυειὸ λοος ἃ ερ ο ροστ. 
Οαβοτεπι ἵη επππεο αἩετ- ο. υγάεις φευος ον κε.» οὕσμεης νιά1έ 1365 

εως {εἀεητεσα νιάΙτ. Ἱδεπία ος θες της ες, «ένζης 1” Σπέε /έ- 

Ες οπισῖππα Ἠοπήρασι μον κεου }ὸ πιχβο- - 4 γηζεΗ. 1ης εμη ῥ0- 
- : η - . - 

νι οευτ (σος. ππι Ίγη- των {ή ο. {7η τηε 
. ΄ ’ 5» ---- 

εεΏς ἔτ Τάας ἕσαττες ος σαύτων ρε ὀξύτατου 26421415 ΙΡ. Τ6/ος 
τ Ώ 5 ασ .. ΄ π. ξ -ᾱ .. - 

ας ρεᾶρας αεςεί η Ἑ ἄμμαλνιε]ε  πόδεοση ᾱ- «δρ αησὲ ρεώίόμε [ία 
εοπ{εβήπα , ὃς πιαρπΏτη {4- 9 Εκ. 
εἴπιας-, {αιἶτεεῖ πεσει (4- ὰ 114 β{εέβεΤΗΛΣ. 0 1145 

«9 



νεκαοατσς. χ.ο 657 
βοτῖς: ρετρειτασίπε :1ρεί- ἀέμέδου να) μέγα ἓε- - . πι [ος ρα1- 
Ἴσπε ας βΙη σος ον σε : ς : : - ; ο -ὖε ΔΡ πόνος 1 Ῥταπς 7 Εωήσαντ ὠκέως 7415 ζε{ΕΓΗΕΥ 2 ὄ ραςε 
επίαπι σηαίηπι Ίοπε Ορεπι ν « μ - εν 5 παλα(ιας Άφαρῃ- {141 στα 
Ες ἔετεπιε ρα (απτΝαπι Ὁ ον ο το Ἴ : -- τ. πρ 
Ῥο]]ηχ Ἱεάα β]ας τερεητὸ Θα στα πμ ανίεν μμς 
βεεείῃτ ἴ]ος ρεπίεαπςης.  οὰε ιο. αωπκα ὸ : 1015. 41111 ΕΠΗ α[-- 

ἨΠ νετὸ Ρτορε Αρβατεῖρα- ἤλδε Λήδας πώς δώκων. ποὶ  ΠΛΕΠΙΣ Γεζρ Πέμ ρε/έ- 
είς εινα. ΆαωτεςΎς- «αν. Φ4εη5. ή γεγὸ εοπ{γᾷ 

τετατις, « : ος αηςΏτὶ το[α σα «εδ πὐμβρ 2κζὸν σος Φεσεγηης {εραζεβταηε 

αρώίως 27ορε ΡασεΤΠΗήη. 

ἀπὸ Ταὐγέτυ. Ός Ταγρειο ἀῑσίπιις Ῥντα. Οὰ.τ. ΠτορΗ. 4. Ῥοττὸ γ]άεεις 
ἀεε[ε «οπἰαπό ο αἵχααα. νεροτε ὃ Ροβ Ταύγέτου. 5ΕΩΙΗΕΗΣ ποταυγάζων, αποὰ 
τεξεὸ ἷεσὶ ρµτο» δι Πσπίβεατο φερσβλέπων » ἃ ποΏ Ὦο. Ρτο- Φεὸς, ὃσ ἀνγέζως 
υπὰς οχΡοπο οὐζκρης, Ἆος εξ ῥχύ οεµί αβίεῖεης» ντ ρατ αἳξ εὔπα ἔάεετε αἱ 
α[σετη εαρίοτας.Ω πατε πιεπὰοδὲ 1ος εκΗΏπιο ποὔαυγάζων Ρεβ1όη» λέραηε. Ντα 
οπιπῖ χαίῖοηε σατετ Ώας ἱεδτιο. Νεαας εοπηεπῖ: πεδαωγάζων ταπμᾶτα ἃ σέφε ρτΟ 
ῥᾷ) δε ἀυγάζων. : 

ἠμόνον.9ἱ Ἱερας ἡμῤνοντεξετες αἆ Οαβοτεπι - ᾗ ἡρλνὼς νὲ 9εΏο]. Ὦ οείσιπα ετῖε 
Ὅτο ἁρδύοις: δε αἆ απαρος ϱα8οτεπι ὃς Ῥοϊίαεεπα τείετετυτ.Ώε Έγηςεο» ντ οτα- 

πῖμπη Ποπαήπαπι Εῖτ ρομρισαοΙπαυρονίὰε Λάασ.Εεαη]. 

ἐέικέδτυ.)οΓ.Ρτο ἐξικέδάω,ἁἀιοῖς ππιεσί Αογ. 2. πηεά. Ἐξικόμίω ὰ τἍεπι. ἐξ 

ρέομα,.Ο πατε ΠΟΒ απατεπάα εβ ἤγπεορε Ροξεἰεᾶ»γῖ Εποῖτ ος πιϊάἴᾳς, αι! ρυξας 

{ς ἀἰξεηπα ρτο 2ξιμέδησα». ἳ 
μέγα ἔρρρυ ἐμνήσωτο. Ῥ]απὸ νὶεϊοία εβ ας ΙεδΗο. ες πωα]το παεµας Ἠαῦες 

Αἱάις, μέγα ἔρρρν ἐμρόσωντο. ΜΙΠ4 νιάεεατ ορείπια δεμπαϊἁ]] επαεπἀαξίο απά Ἱεβῖε 
μέγα ἔργον ἐμήσεωτο. δεηιε επῖπα Πῆς τεςοτάαξϊοπε»{εἆ αέλίοης εβ ορυ».Ετ 5ε]μο]. 
Ἔβα εκροπῖς μέγοον ἔρρρν κειτεσρόξωτο.Ἑε εετεὲ ἐμώσωπουεβ Λος. τ. παςὰ. ἔμωησαμδων - 

γετὈὶ μήδομααποά αΠαμᾶάο Πσπὶβσατ ξργάζομαι,νῖ Ἡ.κ.τόσα }ὸ χεκὸ ῥήσωτ᾽ Αχαιλε: 
αιιοά μώσατο εχροπίζιτ αὓ 1ΏΙΕΤΡΙΕΕΕ εἰργάσωτο. 

3) πώσον Φεινὸγ.Ἠος είν ὃν ἔρλον ὑσέσησαν ο Αφαρέως ἡοὶ τῇ Διὸς βομδείφ.Ῥ οττὸ 

Αραρμτίόκε,ραττουσπηίσυπα οἶξ απο ἀεποίσητης 1άα5 δε Τγπεεις:δὲ Λάδας σας εβ 
ΡοΏ ας {αρεεβες τποστηο Οαἴοτε, ειώκω/ ῬετίεσεΏς 1άαπῃ δζ 1γηςεὕτα νε Έα» 

τεῖς πεσεπα γἱεάςετεες. : 
πο) Ῥοξτ.ρτο ο Ά:πεπαρο Αρβατετιάα». ἔναντει οσο. Ἡ. Ε. ἓξ ὀναντίας ὑδέςησαν 

29) ὑτάρον αν πατεές.Ῥ οττὸ «άφεν. Έσεοτ. τ πε]. 4μςπι.ρσο ἑεώδησα» 3. Ρετ]- ΡΙαΣ. 
Αος.τ.ραβ νετδί ἔημι Ἐε 2.9Υ. βσηϊ. ἔγὶ τ Πο Ργίι, Ο4. 5. ἀδειακη. θΦὸ7. 
βγορε [αγ αηε. λος 

σεεάφεασιε. ἔπωθ. κὠλ. 1βς ο εεπεφεβσις. 

Όπο ες (ερη]εμτο ροῖ- ἔνδεν αὐπαέαντες ἅ- Έμας ο εογγ/1ρµ 
αθπι Ιαρίφεπο,ουῖ πίευ]ρτᾶ ολ Αἴδαξεσὺν πότε») {211 [ασκαῖη Εἰέση» τΙ Ἡ 



608 «ας ΙΝΕΝΤΏΓΑΒΕΕ 
ἱαεοπὶς απιήαε αᾶ, - ., . εν. 

ον πι ος ρω Ροβραν [εν . ἡρίεα 
. : - : ος. ἂν ν ΥΗ Φλάσαων «2888 δέος, τη 

Ῥο]πεῖς Ρεέεας Ρτοῖεεε- ςὁ νὰ άν 2 . 477 Ρεογ) Ῥο[ μεν 

ταπε,σπεσα ζατΏεν ΠΟ Οἵ- ή ο ο μᾶ- {τά μὸ εκ ππσοσσα 

Εεπάεταπε » πες Ἰηπδαετᾶτ Νες δι ἀρ 2 ἀχρΥῃ πω πεβ κε ΠΙΡΙΦΗΕΥ ΩΣ. Οηῶς 

--- σας -- ἔπ Ίγα-, ἤλασε Λυγκέος ὃν πλευρωσ χαλ- {74ης » 146110 ἄΕΙΟ 

εεαπι , επίριάε πσπιίαπα Χου. 
ο ρρμες ο σι 

ἄπεα αεπτυτα Ἰαουίασα ἵα χι ῇ ἐπ Ίδα πυρφόρον σ 61 , {α2ε- 

Ίατας εἷας αἀεσεητ. Ταπα ο ιγσλό ο ον 6 74 4δ.ΙΗΡΊΣΕΥ αεί 1 

«ατα Ἱαρίτες 1σαΐέετο Εᾳ]- Εκ μμ ικοθε τρρα ας. αΙάῶ1 11127 εὐη- 

πηῖπε ξαλσίποίο ]άαπαρε- αάα Ἀ παιοντ έργωαι. ΣοΥῇ/Σ [ήἡσΙπο μα [η]: 

ξ πο 
φ 2 Ξ 2 

α ώς 

εσίτ:δε το (Πῑεοτ στα Λαλεπά οἳ εις αὐδρώ- ο: [Σο ε01η- 

-σεπς δεῖ 4 οπιπί ααχ1[ο "σοι ἀμιλεή κρέοσοων. μες σεις ... εν 

ἀεβιτατὶ, οοπαδυ{! {σωτ. Ἐκ ο ο ασ -αο : 

στο επεπῖα αρραταῖς εκατῖ- ς εις ο ΡἨΣ10ΠΕ γέγ/(47{ ΕΠΙ Ρο- 

ΣΕΠΕΙ0/0Η5. 
αἶσπι εἴς Ἱοπαπίδης εοἩ-. 

αεπΏοπεπη αἩξ οππα Ρτβτ : 

Ώαπεῖοτίδας ἐπεεσοεάϊς: ασαίες ἔαῤτε «15ος δε Ροΐΐας, αποσᾶπι ἀε[επᾶσΏςσα Ἱάρίεες ῥᾶ- 

τετ (α/{σερῖς. 

ς Ῥδυ. Νεπιρε ὁν αξ πατρώίου πόμβου. Αρπάξαντες Ὦ οτ-ρσο «ΟπΠΑ, αὐπάσουτες. ἆ- 

ααλμ Αἴδα νέ σε]ε Αεεεῖας,εβ ἀεβιπάα ᾖοαίπίς ατα» αἱ Ίσσα αρµά Ρίπτοπεπε 

ἀερῖει[εὰ πα]]α ταἠς Πσπίβοατίο Βαταπι γοςῖ τερεσίτί Ροτεβ. Οπατε Ππιρμιοίας 

εκροπέτε ρατ εξ, Ρέμέοπ» πι. {π{ευ]ρί Ροταῖς {εραἰεμτο. 

: ολάσ».Νεξ]-ααβπι.ρτο ἔρλασιν.Αος.1.αδε.ἔρλασα»νοτ
Ώὶ φλάω» Ατεϊςὲ ρσο εὔπις 

Αλάω [7ᾳησονεο[ ο. αλέοασα εί επῖαπι Αοτ.τ. αξ. ἀδέρρσα γετὈὶ αὐασάζω ἡηβί- 

ὄεο; {ῇοαιοὰ 9εβο].εκροπίς ᾠσοχωβῆσαι ποιῶγεσγοεείενε Γαεῖο. 

ἄχονη πω. ος εβεσδιροῦ αἰχμίωὼ Φδεβπος ζχασεγ εἷς σλευραὲ Λυγαέος.δ]ς αριά 

Ἡοππετη ση ὕλασεν ἐγλος»αάεσἰ; ῥαβαή1 

ἐπ᾽ Ίδα. Μοπεε 5ᾳἱο]. Τάαπι ὰ ποπηα]Ἡς πητεΗασὶ Ῥ 

Ίππας {εά εοσπϊεα. {αςῖ]ῖς εἴξ Ώυπης {επεεπεία αΏ{ατάίτα». 

φεῖ ΠΠαπι. 
: 

ἅμα Ὁ. καίοτο.Ώ1χὶε εοπίοσεαπα Εαἶπιετ {πνπαπσι Τάααι, 
αμῖα Ἐγπες ας λΡοϊ- 

Ίησε 1εεπαίε νηίΏυς αεεερεταε : νπὰε ποπ ορ5 εἴεε, ντ 1ου» τε]ο ΡετετεεΗζ
. Τά 

(τάπηςΠ. Ώ9ῃ οσοεσε οποπαίπας γετήααε ερἆαυες Ισπίέετο Εαἱταίπε εο
πιὈαίέαπα 

βιοιῖτ Ῥαμίαπίας η ΜεΠεη]αεῖς εεβαεις Τάαπα ρι]ππίπε ΕΗ41ε οεςέμπι. 

ἔρημοιΠος εξ, οτεηδέντες βομθείας: δε χώ
ογτο ἱεσεπάυπα» ΡεΟ ὀαουπο: ατα νε 118” 

Ρετζεθεαπιρσο ρισεεήτο γεί Αοτίβο {μπιεπάμπα.. 
: 

ραλεπὰ Ὦ οσ-ρτο εοπιΠα: χαλεσὸ. Όποπιε αυα Ώχοπες ποΏ ος εμπα ρτααπ- 

εἴοθίρας ζοπτοπάςπἁ μα -α δει ἡ θες τοῖς αὐθρώποις ἡ κε. χρεοσογῶν: ἀυπίω ομῷ δὲ 

ἀποδοπομπεδτ.νἱὰς Αάας. Εαςε Ρτοσ
 2 νέο πιαῖοτε. Ῥουττὸ Εᾶς εβ Ηγρεἵασ

ε, 

δμιλεν κρεοσόνῶν αὐδρώπεις » το κρέοσοσν «αν σρω
ποον δµιλέν. Ἶνες τε ρµτας ςεἩπιιό ας 

ςε]ιο].α[Πρβ Εαεῖε ρταροβαοπίς «ρονε ἀῑσας ὀμλεν κ’ κρεοσόγωγ.Οποὰ { ξοοίβες 

{ια εχεσεβ ὁμλέν Ἰαοειήβετ. Νο αρ βπιᾗς εβ ρποπιε Ώα ο μγεῖκος 3) χρεεσό]γ πο” 

αέφαι ἄποευ, Οἀ πο. Οἶγπιφ.2. Ερ. 

εγσία παοητεπα α]- 

Ιωτε]]ασε ῃὶς ΑΡβ8- 
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σαράφρασι». 

Ἠιίς ρτοβτατῖς ρτοῦηᾶς 
αἆ ἔοστεση ἔταιτετι Τγπάᾱ- 
εἷάες Πε Ῥο]ίασ ἀεππο 
πεοε(Ώτ:ᾳ σέπια ποπάπτη εκ- 
τ/πέεατη, {εἆ βΙριἆο απἩς- 
Ἠτα αἆδας τε[ριαητεση 1π- 
σεπῖτ. Γωπι νεσας βπου] ]α- 
εἴτγπιας Εωπάεῃς ὃς Ίπσς - 
σωῄσεης, αἶτα τοςε εἶατωα- 
τήτ.Ο ρατετ1ηρίτετ 811 -αᾱ- 
ευτΏί, ᾳπᾳ τατίοπε Ῥοτετο 
Ἠδεσατί στα Ἰαξτα απετα 
εχοῖῖας τηοσς ἑταττῖς» Μος 

τεσπα εἴῖαπι πΙΒΙ ὁ τεχ.Ίπι- 
πηῖτεε ντ εὔπα Ίος γῖτα ἆς- 
ξυπόλας 1αεεαπι. Ῥεσιτ Ἡο- 
πος Πα ο Ῥτίπαεας εἰ ᾱ- 
χηῖςϊῖς. ϊες ἴαπι Πόάυτα τε- 
Ῥεήτε ῥοβΐπα , εὖπι ραυςῖ 
Σηοτταίες ἐπ τε ἵπςεττα ΕάΙ 
η: 

οροφ ε,κώλ. ἑα: 

παχέως δ ἔπ᾽ ἀδελφεξ. 
Εαν παλιν χώ ὁ Τυυφχοί- 14 } χὠρησεΥ 

σας, 
΄ 3/ κ 5 τος 

κ μ επω Τενγαοτ ο ολ 

/ 3 3 το 

ΦειρσοΥ7 ἄβαπγοας ΕΣΕΧΕΓ. 

δερμαὰ Ὁ τέγγων ὀκρυα ο]α- 

λεν : 
3 , ΄ 

ΟΡΛΠΟΥ φωγαστ, πατερ 

Ἐροίων, τς δὴ λύσε 
κ, 

ἔκσεται πεσέων 5 2) ἔμοὶ Φ/ατον 
συν 

ο ο ως 3/- 

τῷαι ἀπίτειλογ,αλαξ. 
9/ Ν Γ ς ΄ 

οίχεται τιμώ Φίλων πάτωμε- 

γῳ 
-ά σον 535 2 9 

φωτ, ππαοΕβΗ- σἳ, Ἐν σογῳ. πποος- 

«βροπωγ».. 

μετάφρασς. 

ο δες αµτε κά 
1αστεηη [γοηη ΗΥ- 
{5 αεεεβ Τγπάσγι- 
4ο ὂ' εμῖῃ ποπ κα 
21641 [εά αηᾗε- 
{11 γςεμσεπεγοβίγα-- 

210ηε {Η4ΕΎ. αἱ]. 
2Η7ε7η ἴπῥεγσεης ᾖᾳ- 
οὔγληιας (ῤᾶς, αἰ- 
Ζ474 εἰαπάΙΩ1. Ῥάσεγ΄ 
δαΖΊ7η1ε σα ᾖ-- 
Φεγώσιο εγ ὢ {ηδμ- 
πο ο ΕΙ ζΗοῇ ιο 10}... 
Σε 1 οσο Γή) 
Ζεό εκ. ΤῬεγιέ ῥοπογ- 
«πιο ογδώο γνο. 
ραμείσμε «3. αΤΗΤΙΠή 

ᾖάείος {ππς αγ νμηη, 

ἀδελφεξ Είαν.Ῥ Άτα ᾶς αμα ]]ς ΕήἘρακλέος,ειάμου»ὃτς.ρτο ἐπ Ἰορῶ ἀφιλφὸγκά- 
Ξορα.πἀλι’ χώρησε.Ἔ]ος εξ, «ἠσοσρέψας ᾖλδε. 

ἄθμαπ.Ηαης Ρῃτα[η Ες ἆμοδης γετδῖς τεά ας 9ε]ιο].ποευσιῶντα χαπέλαβεν.{ἆ- 
οπε τεξὲ. Ἐς εἶπαι να]σα. εδάῖσες οπιηες. ἹεραὮτ φείοσοντ᾽ ἀλαπνοας κάλχεγ. 
θεἩπηϊάτας οῦ ππεεσηπα Ἱερῖτ φείοσουτα πνοας ἔκωχεν 
συωίζησιν Εαε]επάο εκ πυοᾶς. Νάπα ἀὐαπγοα ε{ε Γη, 

ετερτῖος εί: 

Έβρο αναπνοα} {ετιατε παα]ο. - 
7εεργοῶσΊο)ςπςς αππε]απεῖ 

ο, ἀσάτειλον. Εὶ ἵπωρετ. Λος. τ.αξξ,ἐπέτειλα: ὰ γετΏο ἐπιτέλλο: οιοὰ Ροξταποβες- 
νήμτραε 1π Πσήαβεοατῖοπε σῦ ὀπισέλλω»εφίμι,ὀπιπέμπω. 

ὄχετω. Όποπιε αια νε Ησατεπη οπαῖ οἱ Ἰπάϊςα5, πατω 
γετιπα ΑΠ εεπα τυτάομκοι ε{ξ Ῥοξε.ρ{Ο σεεέοµαι,σερίσκορία]. 

παφεοι ᾖ Οπεπαοπία απαΠς 1]]α Τῃεοση]ὰϊς, 
Τ{ολλοὶ μὰν πέσος 3) Ερώσιός εἶσυ ἕπαιρρι» 

Ἐν Ὁ ασουσειω Φρήγμκατι πποωεότερο,, σα - Ἆ Ξ ν η : Ξ - -” 1 Ἐῃς Ῥιπεί]ατί Ίοσης εἴτατις 1π Αάαθιο [αήεοίγς Ἰμίέος δαδες αέρος» Ὠταϊῖο-- 
ΑηΩση. 

΄. 

παράφρασς. 

μ. : : .- . - 

βάεο γεραττίεἶρες αἩ επ 

ἁὐπορ. κῶλ. µας. 

Σαμάτου Ἀετελαμβαίει), 

δω. ους, Ρτο- πτωρβόω. . 

μετάφρασε, 

ἀσᾳα νΣ (περαγήῶε 



ό4ο τς 
Ἰαμοτῖς δὃς αταβματααὶ 

ε[ε νε]ϊπε. δὲς Ίοσητο ἴα- 

Ρίτες οραῖαπα ρτοσεβις, δε 

Ίτος ΠΠ τείροπά[τ. Τα Ῥο]- 

Ίπχπιεας ο5 Ες. δεά (- 

Ποτξ ἣᾶς Τγπάασης εὔ τσα 

ππαττο εοπΏστείίας, στ Ροῖε 

ππατῖὸ μπιοσιαἰἰ [επαίΏεπιος- 

τα]επι σεπύτ. Ψετὴσι ασε, 

α παπα ὕατη εὖ ο5 ἠπιπιοιτᾶ- 

Ἡς Ηῑίε πιοσταες ταΏοπε ρᾶ- 

τεπτίπι, Ώοσυση δί ορΏο- 

πεπι εοηπςεἆο ἵαππεῃ-. 5ἱ 

νεῖ]ῖς τποστεῖα ἔασίεῃς, δε 

οἁϊοίαπι {επεᾶασεπα ἀεαῖ- 

ταµς , ἠποο]α «ας ππεεῦπα 

εἴειοεσῃ Μπεταα, ὃς εὔτα 

Ματτε απ ἔππεβααι ροσίς 
Βαΐωπα, 

ΡΙΝΌΑΣΙ 
ὧς ζῶεπε. Ζεις δἳ αὐτίος ἄλυδν 

σῃ 
}ὶ τοδ ἐξαύδασ᾽ ἔπος. Έοσ µοι 

νά 
ὄρι τόιδε οἳ Έπειτα πόσς 
ασόρµα 3πατὸν ματεὶ τις σιλά- 

σαις 
ἔσαξ πρως. ὃν γε Ἡ- 
δέ τοι ἔμπαν αρεσιν 
σαάρδιδωμ.. εἰ αρ Φούατον τεθυ- 

2) ο 
2δεας ἀπεχθόμδνον, 
ἀωτὸς Οὔὕλυμπον θέλεις οἰκεῖν ἐ- 

μοὶ 3 
σιῳ τ' Αδοζαία 2 κελαρεγχῇ τ' 

Ἂρες 

ῥ6 [αδογὴ. δὲ [αληη 
εβ. Ιμρίήεγ μΣετῃ οὐ- 
µίαπα εἰ ῥτουεβιέ » ὄ' 
Ῥος ΡΤΟΣ{ΗΕ γεγδητη. 
Ἐς 410) βήμες: θΗπε 
{1ζεπι ροές Ίπάγσης 
Γρπεη 1ΠογΣά1ε » εµήε 

7αέχε 714 «ησγεβης 
2Η] ῥεγος.δεά ἆσε» 
Σ101 {7πεη ΛΟΥΗ31 ϱ)- 
Σ10Π6”: αγαάο : [σηι- 
«1612 ΓΙΟΥΣ έπηφε γίσᾳς» 

' [Επεᾶμσεπε θάΐ0-. 
{ην {ρε ΟπερΗπε 
ο4ρὲ Ίπεο[έτε Ἠπεήή5 
εὔήπαημε Μηκτηα» ὁ” 

αἐγώη ζεγεησε ἠαβαν Μάαγτε» 

ἐἐαύφεσε. Νερ]. Ἡρπα. δε Ώος. Ρο ἐἐκύφησε. αΏ 

Ρίο πελᾶσας. ἔκές Λοτ. Τ. αξ. νετὈὶ «αζω [Π]ο. 

ηξαίπε γίγης 2 ἶοαπεης ἆς {επήπε Ρρτοάευπῖε. παρ 

παρα δίδωµΙ. 
ἀυτὸς Οὕλυμπο. Ἡος «οἶοι » 4Πσαιοι {γ]]α 

- ει] 2] ιά .,» . 

Ἱερῖε ἄντος Οὕχυμπον κάτοικλσαι θέλεις. Ατ πια ἶἶπα 
9 Ν 34 ΄ ο 3 . 

σετενἀυτὸς Οὕλυμπον 3έλεις ἀκεῦ ἐμο).Ττα νε ἐμοὶ τερατυί ἃ 

ξαυδέω. πελάσως Δεο]. 

Υητδ. ἀῑκῖε ἀιβη]ας αὖ 

ὕδωμι Ρετ {γπεορες Ρίο 

Ρίς εατες: Ιἀεόαμε᾽ ςοἩπαϊάτας 

ςελοίίαβα νειδα {ηπιεπᾶο ἱε- 

οωὸ {εαπεπῖς.5εοςᾱ- 

{ἴες αυέεπι μαῦετ οἰκεῖ σι ἔμοὶ. Ας νετηπα]ε εἰ Τουεπα Ίεα Ίσευταπι εἴε» ἴ- 

αωίάεαι απά εσρ]ί «6 πεοἱα,ομτη {ρίο εείαπα Παβίτας. 

ο ελα λ6» Ματς κελαφεγρὲς αρρε[ῖατατ. ᾱ- ᾱ. «λλαι 

σγαπηναξγΑΜΕΣ ΓΗπε[ία”ς ῥαβαή 

Ὁφτοτήπα σπεΠΕΙΟΠΕΠΙ αεῖς Μίηετια ὃς Ματτῖς 

Ώιοπυυπα Ἠετοέπα γετρα ἔας]εῃς. 

παράρ 2ασ. 

πε ζοττε Εταί Εδῖ Πςετ. 

Οπδά { Ρτο Οαΐοτς τη 

Έταίτε εοπῖεπά!ς,οπα
πεα- 

ασε τεσαπα ταατατα παπα] : 

Ροτεῖοπε εοπεεα ἁἰπιιἷά 

Ἰηρειῖτε εαρῖς : ἁπιϊόια 

απ] σπα τεπιροσῖ5 ρατῖς ἄθ
- 

Όες ἵω τεττα {αεετε, ἀῑσιί ἅῑα 

τετὸ ἴπ {ρ]επάιάο εαε]ο, 

- ἔπωδ. κώλ.β. 

Ας οκ -ι : 
εστ σοὶ Ὀ. πούπον λάλος, 

εἶ Ὦ κασιγήτου πέει 

Ααρασας πούτων Ὁ γοεῖς 

ἀπιοκαπιδαι ἴσου. 
ο : ν ΄ 
ὄμωσο μδ κε πνέοις γ2- 

ας ἁ-έγορρον 5, 
α 9 5 ΄ ΄ 

ὕμισυ ϱ΄ ἐραβὸ 9) χξυσεοις σομοίσι). 

ἐδρῃς. ΐαπι Π]ς ΒεΗΙ Ὦ 

ο 9, ο τς τεπιοος 

οΥ.1.ΟΕλάΡ {γ λος έχω. 47- 

εως εαἆε ἄτ Ευπείχα5. 

Ρε]Πεοίοταπι ΏεοτάΠ1 αρυά 

εετάφρασι». 

-2β εἰδὶ νεῖηπε ΡογΗΠΗ 
{ογε. 4: { Ρτο {τασγε 
εοησεηά ὃν ο ο/22111417 448 
1 ζΏμο ἠαδες α1άε- 
7ε αὔμα1εΊῃ ΡοΥΕ16η6ΗΗ: 

ολη μίάεη [ρ1- 
γε [16 Σετ εκ τελη: 

{οι]ῑεες 



νΕμπεοα ὅρ κ ση 
Κάλοες ΑἹτετηῖς ον ας ὧς ἂε ἀνδάσαωτος , ἕ ἀη]άμῃῃ νογὺ ο) η 
"Ἡεσς ὃς πποτῖ, πποᾶο 110΄ νώμᾳ.ὼπλεάν Ἅέτο βου- πμγεὺς ἀομηφης. δ1ε [0” 
«τεττα » πιοάὸ ἵπ -4ΗΠσεῖς - : ες. -ᾱ ἐς 

εαᾖ”ἄοπαρας ο πο ος αρα. «χο Τους, 0η 1 315- 

«ᾖο. Όνατε ροβσααπιΊα- «ο Ύλυση ἕ ὀφδολ- σε ἀμρίτερηι {ες ἀε[ι- 
. 

. 5, «ΑΔ 
ψ 

εΡίτος βε Ίοευτας εΏξ ποια όν» Ἐσειτ ὃ Φωνα) - ῥεγασ]οπεπη : {4 γε[ο]- 
Ἔ ες . ΄ 1 Ξ ογον 

καλα ος ππεητε --- χαλκομάπρα Ἱαάροςρεο 11 οάευι θε 1 
τ 1 τα τι εΙ- Ξ ο 
5εης εθεσααπιστιτα 

φο[ίεα ρε] Ύγοσεῃ; 

τφετες: {εά Ἱπιρεττατα [ας 

ψεπία,, νεα]εεταῖς ατωὈο νῖ- 

πετεπε ὃς παοτετεύτας, (-ᾱ- 

4χοεῖς απτε παἶττα Ἰπ{σωῖς,- : 

«ρήσοᾶπη σπιάετα οσαἶσαι, ἀείπάς γετὸ Υοεστα οῦ{ουτίς ποοστῖ τίαεαἩς Προσαα]ς : ὃς ἃς ἔτα- 

ἕτερι αἆ πῖαος τεποςααῖς. 

ατεα ΣΥ ΟΓΗΑΣΙ Οαβοτά. 

εἰ Ἀ.Ἠος εβ,εἰ Ἡ «δὺ Κάορος σἩ ἀδελοῦ δλακκά)ν-. Ῥουτὸ µαῤσωμε ροξε.εῖξ ρτο μά- 

ροµαετ δε Ἠἷς εωτα Α]πο Ἱεβεπάαπι Εξ µαῤγασαε» ΏοἨ νε τε]αιά µαῤγαδτα» ζάαας 

Ὥρτορτετ παείτάπα, {επήήπισιε Ππαυ]. 

ποδάεσιδαι. Μοετῖ σαΗ/ὰ ουτα ος ἀαρΗαῖ Ιεσεπάππα » {ΠβΠ,Ας.1. πηεά.γεί- 

Βϊ ἀποδάζομα ο τὸ ἀπομερίζομαι. ν 

Άμισυ. Ἰιπαίσαπα ο «χεύνου: ζάαπε ὠναλλάξ. Οαϊ ἆοπιος αὐτεασοος εβρυ]- 

«ενας αρρε]]αε.Ροιτὸ γώµῳ Ὀπλόαν Φάτο βουκαύ. Ἡ. ε. ὁ κατεμεείδ» τὸ γνώμᾶ», 

ΜΑ) ἐυφέως ὁπὲ τὸ ἅτερον Ἐλώρησεγ-, Ώειρε ἐπὶ τὸ τί) ἐνδωμοήαν τῷ ἀδελθῷ μβεί- 

εσαιῶτίε. 
- 

αὖὰ οἳ ἔλυση. Ἴπιεβν ΡΙΟ αὐέλυση. Ἑτ Άσε ἄἴεμπεις ἂε Ῥοΐαςε,απὶ εὖπι 

«εἰεσεσίς ρατΏςΊρεπι Έιεετς ἔταττοπα [πα {αΠοϊταάς, ἀῑσί ροτεβνεηπα αἆ νίµοςξ 

χεµοζαΆςε. στ : 

χαλορύεα, 9ίς ο τηεττήπι Ἱεσεπάνπα» νε ἵῃ δεμο]ή» ΒαΡετισ: πο ἄμτοσα 

«λκεομώσες, Ε αυτεπα χαλχομήσεαι ροξτ.γοςαὈιό χαλκίώ μύτεαν φέρω). 

δή Νίπι πα 



{ογμματη» ε[βαμεγοσαΣ. [πτεγήη ΙΓΗΣΙ Άμπε ευήπεπᾶαϊ ἆ 

642. ΡΙΝΌΑΕΙ 

ο ο ο ο ο μα ρα οό 
ο ο. 

ΑΡΙΣΤΑΤΟΡΑ ΠΡΥΤΑΝΕΣ ΑΒΙΣΤΑΟΘΝΑΕ. ΡΕΛΔΕ:- 

Τωεδῳ,ἡφ Αρκέσίλα. Πάἱ Τεπεάϊο, π1ό 

Ξ ς : Ατοεία. 

Ἐτδο-ς ΙΑ: : Θ:Ό Ε ΧΙ. 

ΑβΒασν νΜΕΝΤΥ Μ. 

Ολο [άν άαλάέ « γὶβαζογάπε ῥγαδήε βοξία »ΙΑξ/-- 

ταση ἄΏμη» ἄδ εο η ῥαττία Τεπεάο [β/ερΓΗΣ, Ότ [ὲ 
Ν 

γεέτα ἔρβηα ὃς εοἰ[εσαγβτη αἀ μη [γγαε/οπε, Ρίείστε, 62’ Ρο[ρ
ηά- 

[μματε. Πεσπε ἆ ῥασγο «4γοε[ιισο. 62’ ἆ μμεηί [ης οεγι
απίπηῥ μ.. 

ὁὶ πιαἰογίδηε Ρ1απάγο ἕ- «Α{ε[αμήρῥο. Εν φία ΗΛΙΟ { 

εοηαή/ϱε ΠλαΖογ1ῤς εεγεάπο/η{ δη», ου ρής, 1 γερή, 2458. 

ὅ [βμση σεέβαλν ΤεΙ[εῖΕ {η ῥατεηέ
ες. 1 {ήεπεη 1 εοὐ{” 

2/1Ρ0Υε ΠΟἨ [η αΗῇ.ς ἄνφηε Ἠήπε ατγἠρὲς οεεα[ίοφε”ι ἀ4ηάΗ 

αἱ απάαεἶαηα 65’ (πρΕΗΊΗ,οογάρηρμεε Ίο ἀ μή αμάσπά,. 

ο 
: 

΄ 

παρεα σες οροφβα, Κὠλ. 5. τ εταφεβς» 

ϱ δαταταὶ δε Ἐλεαφ βία, Τι Ῥέαι ἅ πε Ὡρυπωέα λέλογ-  Ἐλίά Άηδες σε ΡΕ: 

ρτοϊπάεουῖ5 {ωρσεσαά Ῥεῖ, ο ες σαιεά (ογεῖχα ες νεος, 

εεσαίαας΄ [οεία Ἰππρπίς Τ7[ὸς ῤήίοου χασγνήτα. καὶ ὃ ο α]Ε1βΡΗΙ (0797. 
5 τ {Ω. ” Ξ 

.ώ- κ 4 - Ἕ 4, Ἔλς[271- ών 

ζοτοςγεβα,αυα ἐπεῖας ρᾳ- ΝΕ -τυ κασηρηταᾶ- κὠ οµο 10141 4ΙΣ1ΣΗΙΗ: 1076 ο 

Έῆσας {οτήτα ες, 1π απῖσας ος 76 ευ» τς : 3 {0οη1- [06ί0 ΙµΠ6Ἠ14» 

Ξ «.- 5ο) Ἅ -, ο. αν1{ 

{αεετ Ἰσαῖς εἴδε εοπ{εετα- εὔ µὲ Άθιρ2ρραν δέξαι τεογὲς δά- δεπέ θιάσπι ὁ Σ1ήασο- 

εως αβεσαατατ, ὃς πατισε- Άλαμο. 211 εκεῖρε {8 1 1ῇΑ- 

εἴσαπεατ:απῶ{ο τε Ρεπῖσπο 

βπ]παο 1Ώ ρστίαπεαπι ας- 

σιεάίπτα, απ! εως ε[ῖ Ελα]α-- 

εὖ ο ἑπαίξευς ἀγλαῷ οιώσίωπέ- {αμ θέπε εξιαη {8” 

λα» οσο ααβγε Ρτορε {εε- 



ΝΕΜΕΟΣ. Ο:. ἆΙ. ό43 
σηπς, Ῥτορε εππα Ἰπβσης - οὗ σε}εραέρρυτες ὁρ- ΦΕΗΠΦΗ118 ἠρπογη- 

1 . μ δν ΄ ; -α - 

το εἶτα Απῑ. βαν φυλάοσοισι Ἔέγεδον, χει τεᾶαηι «ιβ 
ασ 1) ταπιεἶας.σοιίς- 

τν ὦ ἓ : 

λες ον Τρηρήημη, 
σᾳ5, απ τε Βοποτε Ρῥεοίε- 
οπεπτες,οΡετασι ἁαωττεῖα- 
ἰαπι ρετ απαπυτεᾶχα Έαητ τεῖρη στο, ἐη(α]α Γεπεάας οὔίεσσες: 

; Αρεζαλρα. Ατιζασοτας 1εςῦῖας Ες ραττία Εμης Ατεεβία, αιά εὗτα {μπεπῖς 

Εβεε[ῷ 1ῃ εετεαπωίπαθις εσετοπῖσ,πὸ ἀααίοσ]οιις ης, {εἆ ποπ ὴς εεἰεριῖδας αἱ15. 

οὗ ααᾶ εἶτεῖτες {εάεεῖπα εοσοπας οτίπωῖς. Ἐς εἶνπι Ίαπα ΥΙσέ]οπα ατεσίβεε,ετεᾶ- 

ες εΏ πιασίβτατας, αἱ Φκυταης αρρε[αρατιτς{άσας ἵη Τεπεάο Ιπί]α αι Ἰνεί- 

Ῥεςᾳ.Ώς Τεποάϊ εχρῄεαείοπε,ν]ιάς 9τταΡ. Η0.τ3. νὶὰε δὲ 5τερβαμααι, - 

Έα: Ρέα. Ἐχοτάϊηπη αὖ Ιπιοτασῖοπε Υ είία,αυα Επ: Πίια Ώ Πες ὃς ΦαεητΏ]οτξ 

εεξετι Ηεβοάως ἵπ Τμεος.ν.454.5οττίξα Ριγίαπεα ἀῑοίσασ,απῖα 1Ρᾷ εοπ{εςτατι!ς- 

ετας 1ρηΐς, ὃς ἵπ ραἱατής {ετμαδοσας» Ρα {ετείσα Άτπεπίς ἵπ Ῥίσίαπεο Ῥεί σηᾶ- 

ετοπας. Αρπά Αερσγρείο5 αποσιε 1σπεπα {ετιαβαπτ,εαπάεπα νεπεταβαπευσΡες- 

{6 Ώ ε]ρῃ:ς 1ρηῖς {ασετ ετατ,Ἑ οπαα ὰ Υεβα μις νΙτσίπΊρηας ει βοάιεραευς. νε- 

βίας οτἷαπα Ώαξια ἵπ Ῥεγταπεϊς ετατ.Ο πἷά Πε Φρυτονεῖο,Οπϊά ἑσία οπαίτεο Ῥτειητᾶ- 

εἰς ςαµία.» Βαιϊάεπι ἆε Βῖς {αε παυῖτα αρυἀ Ἐεγπποίορος» ὃς ἵη Τ.εσ]εῖς οο]μεέϊτα 

τερετίμαση. : 
Ζίωὸς φΜάαυ.δοτοτ εΏ Τουϊςα ία ες Ἡ {άετα Ρατεπ σης Ρτοσπαϊα εἴεΠυρίεες 

αρρε[]ατήτ ὅψμεοςνααῖα Ώεοσαπι {µρτεπιης οτας αριά Ἐτληιεος. Τομἡ5 ὁμόδρογος 

Ίππο, α ία εἶας {οτοτ δε εοπΊηχ Εαῑερας ρτοῖπάς Διῤσυμβασλεύεσα, 

πεὸν ἓς δέλακκογ. ἐπαϊταπα 1ητε[]1σ]τ τὸ φρυταρετο,α νὰ ψοβςε τλοίσπαις ετοῖ» {-- 

απϊάσπι ἔοεις ἵπ επτία ρυδΊῖσα Ίδηεπα {επαρίεετωτη Ἄαδερας. 
εὔ οἳ ἑπωέρρις.Ἑ ερετε ἀπὸ κουΏνδέξαι. δὲ ἕταίροις [Όεῖος» εοἶ]εςα: πήτε]ῖσε τῶσ σοµ- 

«ρυταρεύογτα» : Παπι Ρ]ητες Παια] Ἆος ππασΙβταα Πιπσεραπειτ. Αεποπὶς εσας 

αιήπβεπΏ,ἵα ἄεσεπα εἰαβες ἁπμα, [εευπάμπα Ππππεταπα τή σπαπσι θἱπρυ]α σῖους 

ααἰπαπδρίητα Παδεδαπε. ᾿ 

ἀγλαῷ σιάθω.Οεπάπις εβ ΏοσίεΗ5,ρσο «ΟΠΙΠ1.ἀγλαξ σιήσΊεου: αµατε ΠΟΝ- 

πη]]1 «οἀϊσες πια]ὸ {10 {οεἩβαπε.ι.τῷω.Ν ΟΧ πέλα, ἑαΐαπι Ίδεῖς ἱπάίςαε:Ώαπα σεπῖ- 

παπα τερῖε. 
ος ὥσιῆος «8, τυες σὲ τεμώντες οὗ Ωρυταδεις ον Φιχειοσιω; φυλάοσοισι } Τέγεδυ.Ῥ οιτὸ 

φυλάσσοισ Τ) οσίειπα ε{ξ ΡΓΟ «ΟΠΠ. φυλάρσουσέ, : 

΄ 
» ΄ κα ΄ 

παρφφρασς. - απορ. όλ. ς’, μεπάφρασ!5» 

ας πρεπαπηετο τε Ώεα- πολλὰ ᾷ λοβάσν εγαζ όμλνοι ρε 1461 Π1ὐασ1ο-- 

ο. Εσριος τα ὥρούταν Θεῶ”, 1)ζη Ὑγεπεγάαησες τε 
πΊδας. πιοάῦ π]Ιάστε {άεσι- πο ροε Ξ τε 

ε- ος Όπος πολλὰ- Ὁ κνσσα.λύρα δὲ σρω βεέ- ος. τν πας Η - α ο ωώκακή Ν Ἡ Η - 

ετίασι ἀε]εᾶατ Μι βεαΙρῃς μετᾶι,λ) αοισδῶ» γεγὸ 14ογε. «7γ1 απ 
ο τω, 2 ο . 

τατη γοςς τασο ἵγτα ἵπεεῖε- ὶ Ἐθίς Διὸς ἀσιεται δίέµμ 209 αρμά /ὸ: Ρετβτε 

Ἐείταεῖοας. τείοπατε {θΏτα. .. γαος ο Ες ο οΕήσΗ» Ιομάήί {με 

Μ Μταπι 1] 



«δα Νεἴταπα 

ο. απδά οὐ) αἁπηταπάα 

ό4-ᾱ ΡΙΝΡΟΑΚΤ 

η ρεσετκα το οκθε. ὢν σεαπέζαε. ἀλλὰ σι οόξᾳ, τί- ῥορεα[ὁ γίσ πω 

εα[ῖς {απ Ἀοποσεπι 105 Ὦο- : 
ο 

σος τὸ ος λος 
οὐ{εγμαξ αῤης- 

ἀριταμτασίς βι]οσὲ οοἶμως, κά Ἠ 0 ενα) Ρετεηαῤε- 

ας ἄηε ἱωτετωήίπους Ρ3ΓΑ- 9 καμζω μισενν 
5 Ἠ16Η/13. 1έαφεε 6/ο- 

που Ἡοίρίά σας πες Ἱα- σάσιω απίωτῷ κραδὶᾷ» φ]οσὲ ηασ1/γαςἩ --- 

Ῥες.Ύ εἶνπι {σίευς ντ οσησὶς εοῖτη Πιεηβμπι Ρεγβεῖας εκ {πΗΜ{ΠΕΥ2Σ9 ωγάεν- 

τιοἰεβῖα  Ππιπιιπῖ εοτὰς 
τ ερ 

σοασΜτταθατα αΏΡΑ ΣΩ ρ]οτίοςς-πλη βραι ΑΠ ζάσοταξ:- 

πολλὰ ᾖ-- Ἐρεσερείῖ5 εβ εἶπδ αποά ἁῑ
πίσηεπιρε Απὶβασοταπνεϊά(απε

 σοἶ]ε-- 

µοποσατο.Ῥείταυς ποπος εοπβ
αξ λοβώξεῖιος εᾗῖ,ασυθῶς : αἶεετ κίοσό»- 

τας. Π]σά απ ἀετα εταῖ ἱερὸν ἄπυεεν»
 Ώος γοτὸ ἔμπυρρν. Ἐὶ επίπα λωβὸ- 

Ώος εβ,βνσαι». 

νὶπῖ εβαβο: ὃς Ηδατίο.Ἐξ ἀεβηῖε Ῥ]ατο λωβάς,δὲ ὑρεῶν Φυσίας. κλίσσα, Ἰδιάος α{ᾱ- 

τάση ςασπίαπηραας Ρίησεαἰπῖςν αυ: οἱεῖ. 

σεώτο. Ὀοτ.Ρτο εοπαπα.εαπ
ίω. Ῥτίσηατα Έλεασηπι νοσδεπαμή

ε δε]λο]. καθ 

ὅσον ἀπ᾽ ὦνδ-ήρχοιτο. δν απα αὖ πας αἰ/ριαὈαπες ἔια αετα Ῥχορτες 1ρπῖς τεµβιο-- 

Ώεπα,αμο ἵπ {ποτΙπεης ετας ορυ».Ώεἶ
πάε Ώιερτάοτες ὰἶαπο ὃς γε

βα ρηπαίρίαπι: 

βτεσαείοπί5 βιάεναατ Ψιάε Αάασίω
πι ἆθ ἐτία αβχευ. - 

λύρα δὲ σριν. Γ-αμ5 }Μιβεες Εμάτο
,τασα γοςς, ἔαπα Ἰπβτυιεπεῖς. ᾱ- ἆ, ἀντοῦς- 

ὄντελύρο αὶ ἡ ἀοιδὸ κξ ποὺ πουγγόεε
ι ἡλεὶ. Ψ ειδα βάμεδαα Ιάεπι βσπήπεσς ᾳμοά.. 

βεέμευιροξεεὲ πας νίατρατας. . ος 

3 είς Διός, Τ,αις αὉ Βοίρίτα Π
τατε.α-ᾱ. ἐεήν Διός δέμις. ὠποσωζ

ες) πας. ἀντοῖς ὃν ἆ-- 

Φολώσρως σραπέζα». Υπο νετοο οιλέξωό ασ. Οπίά ᾷε ἀἴναυς ἠάετε εν Οὰ.1. - 

Ἐψγιπα µας γετῦα ἀθάν- πυρὲς. δε τη.ΟΙ 1η ἀξναον
 μας 

: ἀλλὰ ου) δέα.Ἠος εἴ ἀλλὰ σιω ὀυδο
έίᾳτίὼ ὠλιαυσίαν αἱ χὼ Φονύσειω

.Οδίεταση-- 

ἅπαι θελλομαβεα ΙεσΗῖε πεεάσαι ὨΆπς ἴπι ορτας,πιοάσ»πυας 1Π Ιπβα
ΐτ.Ναην πος: 

τιοάὸ εκρίκατ Φδιοακύσε:πιοὰὸ παράσου. δανύσα. δεὰ ΡΕΙΟΙ εκροβτίο ππεἰιος σ
ηῖ- 

ᾗῃ νιάσεατ.Ν οσα Ἡὰ 1εσιμας πέρασα, ππρεσας 
πιοᾶῖ Αοτ.τ,πιεά.Ρτατετεᾶ τὸ ἀλλα-- 

πο ν]άεειας πο δί αἀπετίατιπαπο, τεά εοπε]αάεπαϊ νίτα παβετε νι ρασσα αρμά 

απτλοτεπα Ώμης. σος 

τέλος δυδεκομέφο».ν υἱρατα Ἰπεετρεετατιο εσροπίτ; (ῥασα: 

{εὰ πια]ὰ: Ἑσεπηπα τελος Ἠᾶς Πρη]ᾶσας 
αφλδὸ, ζει ορυτορείαν. 

Ζή1614 » ο: 11Η- 

σιω αρώτῳ.Ἠος εβ, σιὸ ἁλύσφνάσαςφ
» άβλαβι 

Αἱάο Ἱερεπάμπα εἰξκραδίᾳ πιςττὶ εαμία. 

ση ἆμρά ες ποη(ΠΗΣ: 

πασά ἀλδή- 

α.Μειαρλοςᾶ τοςβ
οττὸ εὔΏχ 

, 5 
παρέφεασ».. ἔπῳς. κών» μετάφεβσεν 

εσας ΡραῖτεὮι Ατεεβίαπτ οὖδεα αν ἐγὼ μαχααζο- 
Ἔσα ασε γ1γΗ 2 

- 
τς . 5 τοσων. 

ας Ἡ μ 

56 ποπήπε Ῥεαταπι ΡσςάΙ- μὲν σωτές ΑεΑσλόή, 
σμϊάση Ρτκά1ζο- δρα φ 

κ 

ὦ 3 
εοτροτῖς Πατασα-δξ ἔοτρνα, 

εοσσεπίζασι αΏ1σαῖ Ἱωπερι- 

ὁϊ Εάασίααι μαθει. οπς - 
ἔὔτραὁ αμ γαοία εαα. 

 θανὸ θέμα ἀπεεμίαν.τεἑογ-  Ρ3ΕΤΕΣ 3 ορ ο 

Ρ2Ρ2ΕΣ σάμειγαμά μὲ 



ΝΕΝΕΟΠ. οὗ. ΧΙ. δα 
εοτροΏῖς απἰπήφις ἁοτες μερξᾷ παρβµεύσεται ἄλλων » σεηα11. δὲ γετὸ ϱμῷ 
Ειώπωτ ντ Ἀοπιο ρἰετυπας ἔν τἁέθλοιση εἷει- ρε: Ροβιάεηε , [οτ- 
θαάυςα εοπἀἰποπῖς {πα ορ δις { πε οὖτρς 
οὐαίκατας. ὩΏπαπασααι το) σπεσεξεν περ ντας : κάνεις ο 
δατε[ε, νταίειπαυς ορὲ- ὄρατα µέμλαδω «ριρελλ µὲ- ὁ ἐη εν απ μίδης ΡΥ:- 
«ες δε {οσπια ρτεβας αἰῆς Ἂνν - γαρ οὐήήπεης [ῥεεῦπεῃ 
ξωάοιε τοβοσίς ρταβα με ὃ σελευτὼν ἁπαγτων γα ἔπιες- εἰλίΕΥΙ γοδογή , 1107.- 
ἐρεείπιεὮ 1π.- εετιαπα πῖ ος ούμοος. Σαήΐῤηρ ππεππογῖς {ὲ 
εἀάτε υ]εετίοτεπα {αεἩε]τα- : ας 

. 7 - Ὢς 

εεπι ποπ απετας :{έαυε πῖ- κα... 
τωίατῃ εΏεσατ:: {κά αρηῖτα ε/η4Η2 οΗΗ14Η11 ΣΕ7Υ ΑΗ 114 ΜΓΗΥΗΗΑ εβε. 
Φιασίτατο Ἱπτηαηα- σπεπηποσῖς Απίπιατη Ώωαση πιοτταθινς σηεποστίς 1λο]α1 , 491 παοττεπα 
νἱτπιαπα τετήτῃ Ἡπεβπι «Βε ορρειεηάαπι , ταπάότηφυςε «λάααεσὰ ζέστατωΙΠ {ερο]ςἅτο Ίπι-- 
ἀπεπάαπας . 3 : 

οὔδρα. Τους Ατίζάροτα ἁραιτε Ατοεβ]α, είης εοτροτίς {οσπιαπα,απ παίαιις: 
Βάπείαπα «οπισηεπάαἵ. δε» δέµας,αΡΡε]]ας τὸ αυμασὸ) σώρια, αίδυς νετδῖς Ῥοπα- 
εογροςῖ5,{οσπιαπατοῦυ, δε {4 ους {στ αμα, οοπιρ]εζίτη. 

3} ἀτρέμίαν ξύγγονον.Γ)υδίτατ 9ε]ιο].νεταπη Πΐ5 ΥεσΏ]5 Ασρεμέαρ ἀδελφὸγ,ὴ ἀδελφίω- 
ενεετενείε,αὮ 3) συγγνομλκίω ἀτὼ ὀφοβίαν. Ῥοΐχετίιοί {εωτεηεῖα πεΏῖ ρτοβαϊατ: - 
Ποιά επι απ]παὴ ἱπττερίάϊ Πάμεῖα αμα Πατοάιτατία ετατ ντ 1] Εαπη]]ια. νεςο]]ι-- 
σετε ε ες Πτορβεγ,Βιήης Οάε ες 

εἰ δέ πε δεητεησία αμα ποηεε Ποπίπες {μα {ταρ]ἡταεῖοςηε εαάιεῖς Ῥομίς ηῖ- 
πήησα εβεταΏτΙΓ.ὄλβον Ιπτε]ῆρε σλᾶτω Ἶος 1οςο.Ωιιοὰ 8ἆ παραµεύομαι αἴεῖπει» 
εοπ{μ]ετ.ΡγτΏ.1Ώ ῃας γετρα ἀμεύσαδω αὐτίοι : ΥΌἱ Πτηρ]εχ ἀμεύομοι {α8ἱ5 εχρο- 
Ἀίπαης. . : 

ου «διέλλων μέλλΜεταρᾳοσίσα Ἰοεατίορ/(Ώταρτα ὰ γεβίριιο: ντ. δε 1Ώ ὀπιεοδόρᾶνος: 
ο υοἆ τεάαρΠςαε σ.πιετσὶ «αυία,έβχαιε ραταςίρ.ἔητ πωςἀ.ὀπάσομαμ.νετὈἱ ἀπέω.Ώς 
ουο ἀῑχίπιης Ο.{Πρετίοτε, απτϊεἶτ.3.ἶὮ ἀππιεοά μᾶνος.Ρ οττὸ σελευτοὶ {αοβαπείαυσα” 
το αἀϊεζάπο τελευταία {ιπαίτι 1άς Πας ἆετε ΑΛἀασίηπι,Ἡσίπο Ῥη]]ᾳ. 

΄ . ο βρω, ο ος ο 
σπαιραφεασι». «Ροή β: κώλ. στ µετεφρασςε 

Ῥοστὸ ῥας εξ πεδοπίεἷ- ὦλόλρμεῖ ἀθῶγ ἀγαδοσιρ α- «3ΤῬοχγὸ (2ΥΠποΜΙΦΙΑ οἶ- 
Ἔες ΙαπάλΌυς ρτοίεσμἄτατ, ται χξεωγ΄ : {ση ῥούφμήεπα ζάμ-- 
ὃς ἁπ]οιοοας εατπΗπῖσηςος- «ς ολο ο ο. 7. ον σιε]]]- 
πατητα Ατήϊασοτατη ἀἄεγατ- ασε 2: ας ὁοκώδς μα κξό σε εεθεν 
τες, απ εκ ν{οῖΏασατη ντ- λιζέρὸν εἶοιδαῖίς, {ο ϱΓΑΕΜ ΕΡΥΡΩΗ2- 
Ῥΐαπα εετιαπωπή σης {εχάε- ὃν ὃ ορκπόγων ἐκκωδεν εισαι ὅμεσε[εχαγ.ΕΣ 2Ο ΠΡ 
εἶπι 1ωβσηες ν]έτοτίας ἵα- 2όραν ον ζεί Γεκάρεση ἄΑ2-- 
ὃα τά ἑ ας οἹοσιοίς ρα ο ροή τη ἔἴα να]άέφνε β]οπϊοίο:ρα ἀγλασὲ ηκαιπάζαν τ ἐνώγυμον  {ΑςΟΓΑΠΣ ἠμβχες γ) 

ετα!ο τεροιτα1ε, αυῖδας . ἔχογλα εογόβαΥΗΛΣ. ρα-- 
8581 εἴαταοπε ρατήα «οτο- -- - 
Ώατητη ἀεεασρερεήι. 3 ευχή παγκρατῳ. 2γλάρρφηε εε]εύγενο ᾗω: 

3 ὁν ναἰάὸ σἱογαδαπάο Ραπογασ1ο. έξα. 
5 , 3 . « Σ Ξ ἀπ τς 1π] - ὀνλέρει οἱ εκ. 1.απάατμσας Απάβοσοταπι ὰ γέτοσης αμα» εαεοτ ταπαισίθυς 

ἕ ΜΜ Μπιπι 1) 

΄ ΄ 
ἑεεφάρωσαν πάλα, 
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:φῄσίπασησι νεδίπτη τοροστανήε,αάπποπος εἶπες οβιςη], ἀοεέεαις 1]]ος ἀερεσε ἐν- 

θηµίαν ρτῶείατο οἴαίνευπα 

μελιγδδύποισι. Τ)2Τ.[ οι 

ενα λόγωνρτΗΤΩ θὰ ἀοιδῶγ. 
«δε Ῥοξερτο μελιγδούπεις.ἘΠί απτεπι µελέγδουπος γοζαδιι- 

Ίσπι Ροξτ.ες μέλι {1εἱ»δί δούπες βγεβΙΣ5.4-ἀ.μἱοΙήγερ:». Τη{ετίεας απσεπα } παετεῖ 

δε εαρΏοβία στα. ο αιδαλσέ 

πος ἀῑαϊτιτ.Ῥοττὸ μελιζέώυ 1οπ.ρτο οοπαπα. µελέζευ. 

λίζεβσα {άαπε Α εεςὸ. 

ὁκ Ὦ ρίωτιο 
ι νΝ 5 [νε 3 ο ΄ 

στι2ρᾶ) 1) ἐυσοξον «αντε πασέα» 

γίκανατ αἲἴ] επι αδρικτιόνων» 

εξ, αἰίίαιε εσττιπίεειςα 
΄ 

τα 6ΧΡΟΠΕ κοσωρθὠτα:δς [ηοαιὰϊ Λειζαρῤεαν» ὰξ απο 
Ἔτ αζήπυαι ρτο Ῥαβπηο µε- 

νων.Ἠος εἴξ,όν 3 Ἡ Φριίκων ἕξ καὶ δέκα Υέκαι ἀγλασὶ πάλη καὶ παγκρατίῳ Α.:- 

σεβαζῳ ὁκοσικσω. Ἡ οσεἵα ἑκκαίδεχα Ἰωπςο εὐπα ἀγλασὲ 

δε αραιά τυΠε αὐταγωγιςῷ): {οὰἆ ρτίος εοπβιαό ο εἶστα 

Ειιαῖε. Ῥουτὸ «ὥριωίονες,{αΏε γείτονες, Φρίοικοι,Ώέρε ὡπε- 

εἲξ αήσωτες οὐκήσείς,πορα σὸ κτίωσρζΟ 419 1ῃ γία κπζω{γποπγποµπι επΠ1. αριά οἱ- 

εοτεθτυσᾳ αρπἀ Ροξτας ἀμφικτονεν. 

μεχυχει. ὃς οοπηπιοά 
8 -- : 
ἐαρρεἰ]ατισ,ναἰάὸ ς{οΥ19/4 203 ο... 

ὤ- 

ν 9 

ὁ ]εσίευς πετσί εἀΙή4»ΠΟΠ µεχαλανγεῖ. ῬαπεταΠμπα µε- 

πα: Ομῖα σεπας Ώος «εεταπαϊπἰς Ιαροτιοίαπι εΣᾶ5: 

ἃς ἆποδας «οπβαῦατ:τες απτεπα αιὸ ε{ῖ ἁβιοί]ιος,εὸ ρ]ας εἰοτία ρτοετεᾶτ. 

παράφρασι». 

Ἑε πῖβ ρατεπῖες , απὶ πια- 
σὶς 1σαοτη ιά ααι νιξτῖ ποε- 

«ταςθαπε,απᾶπη ν]άχοσ]ς σἱο- 

τῖαπα ῷεταδαπτ Βατ, αἶτο- 

απῖ πεεεβατίής εοτροΠ]ς ἆο- 

εἶδας αἆ οὈευπάα εεἰερεῖο- 

τα εετιαπαίπα 1η ταἑτᾶαπι- 
εἁϊαϊῄεατ αποπήρας ΡΥ- 

τήα Ρε]ρᾶας, δς Οἰσπιρία 
1π Ἐμάε εεἰεστατί {οἶπα 
εεαῖατεῖ , 2βεπετατε παπι 
Επτατήσι ΕαΗἴε, (εἴεεπα πεα. 
{εατεπΏία. νε πάς ν]ένοτίας 
τεροτιατεῖ , ὅτεχ (αβα]ία, 
εο]]έαπε 5ατοση{ οποτίβ- 

αὐπορ. κὠλ. ς. 

ἔλπίδες οί ὀχγηροτεραι 2γέθή»πα- 
οὓς βίαν ο . 

6 Πνδῶη πειρᾳὃζ αὶ Όλυµ- 
πιά ἀθνλων. : 

γαὲ μὰ }ὸ ὁρκογοέμα) δὺ- 

ἔαν παρα) Κασιλίσ» 
ΔΝ 5 ΄ 

καὶ παρ Ξυδίγδρῳ µολῶν ὄχθρ 

Κρονε, 
/ 3 

ΧΑλλιοΥ αἶ δηειώ;- 

τωγ ὀρόησ ἀγτππάλῶγ» 

μετέφρασε. 

δρες αμΣεΏς (ἐσπιο- 

γες ΡᾳγεηΓΗΠΗ » ή το- 

δν ἱπρεάτετΗη: 445” 

παΐμης 11 ΡΥΕΡΟΠΕ ΡεΤΙ- 

οΐμηι [σεοες ὅ 

ο γππρία εεγΕ ΠΕΜ: 

εγ η γαράμτε είή1 

Ίπεα [2ηγεηε]ααά -ᾱ- 

βα αμ ϐ’ {ά δεηε εοή- 

χμ ατῥοτιδην 27σ/ε- 

ἅηρ εοἴἵεηι 5 {Ηγ11, ῥΗΙοῦγ5 ζιάπο ΡΗσπάπΣε» τράήβες 

Ζάμεγ[ατῆ, 
τν τ 

εεπΏᾶς απααι 1αάχατοτες αἀποσ[ατῖ] ἵπ ραϊτίαπι τεάϊτας, 

3 ιά -. ος ᾿ ον ΄ : 

ἀλαήδες. Ῥταοεειραιίο αὐα {Ηριςῖοπετα το]Ηε σπα], ααδά Ατήϊασοσας 

πμί]απα αυδίος {βετατηπα γ{χοσίατπα τεροττατίε: τεῖ]εῖς επῖπα ΟΠΑΠΕΠΙ επ]ραπα 

1π ρατεητες αμος Ώλοξα5 Ῥτοβίραῖς, απ! πιαρῖς Ισποπηϊπίατα υἱδὰ πιετεσα ο» 

σασι υἰόχοτίς Εἰοσίαπι {ρεταθαηε.5ρες {ερη1οτες ορροπῖε σωισὸς βίᾳ » Ὑὲ 1ΠΠΙΑΕ 

Πιο ποΏ ἀεβηβετοδιτ αἆ «εσεαπαῖπα {αστα. 

ἑΠπαρίες Ρτο «οπιροβτο ἀπέοον,νεὶ Ἐπέοολνσνιασα Ῥγ- ἔρον. Έος εἰ, ὀεποδὰ 

εποπετη δὲ Οψπιρίαϊη Ώοπαίπας, 

τα) ριὰ γὸ ἔρκον. 1τεϊασαπὰο {18 

ρεϊπαὴπι Ραττῖου]5 μιὸ)απᾶ ρτορή 

Ῥγινία ὃς Οὗγπιρία Ιππυῖε. 

τα {δηεεητῖαοπα «οὔβσπααξ. Τα ῆῖς νεσοῖς ορ{ετια 

ἐπ πεσαξίοπς γ{ατραευτήεὰ ρταΏχο γα) αρυά 3 
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Ροξτας αβπεπηαξ. ος 18 ἵπχαππεπτο πα απα ὌΌ εμαι ποπήπαξς {οἆ ρε; 1ρίαπα Ἱη- 

Σάπες τε σίοπεπα 1μταξ. Άταπε Πὶς πχοπεε 5εμο]. Ύεεετεςαἆ νιταπάαπα ἵηπτα- 

πιεητήπη,{οἶίτος οπετετε Ώεοσαπα ποπαίπα,δς ρε ἀρίαπι 6ρχου αΏειετατε., ὃς 

Ώας Ηε[βοάϊ γετρα εἴεατ. 

Ορκόν 3’ ὃ- δ) σολεῖσον ὁπιλθογίοις αῤῥρώπεις 

Τπημαίρεε» ὅτε κέν τε ἐκῶν «πίοςκον ὀμίοση. 

Εαιοτἡπί οπτς ἔμω) δδέαν {ασαμᾶϊ κε’. ἵεετησα ρες (α{καμαπα Ῥγελία, Ρει εο]- 

Ἱετα δατατπῖ Οἱσπαρία Πρηῄήσας. : ς 

ὄχθῳ Κεένου. Οο]]ῇ ΏΙς Φαξησηο {ασετ εἴας: δὲ ἔνφδενδρε νοςατας οὗ οἰεαβτος 

151 αὉ Ἠετευ]ε ρἱαπίατος. Ψοχ ἔχδες δε λόφος 1άειη {μπς. 

περάφραστε, ἔπῳδ. καλ. ὃ.  οὐτάφραρ». 

ος : : : 5 ς 
εὖπι Ἀγπιπο εἩοχεα! οἳ σπεγπαετηείοϱ ἔορτα) σον ο 11µ6ηεΆηΙ[ε {εβη, 

ξπεεεβαπι αεεερῖο ξεβαπα 
ααιπαπεπηλίε αἲ Ηετευσ]ε 
πβήεμτατα: ἀεεοτα[ετ , δε 

Ἡρακλέος τένµιον Ἠετομν αἆ 1βΙΓΗΣΙο- 
΄ 3 ΄ ΄ - 

χωμάσας » ἀλδησαμλωός τε-κέµω  Έ6 ἨΒΤΠΙΠΟ εβογεβ[ό 
ς ῃ - ο. 3 Ξ αν ος τες 

ςοπ/απα ρπτρυτεῖς οἰεαβτί πια 22ο/ζΦμσ1 5 εζήμί-- 

ταπηῖς τεάϊπήτατα τετα]πες. ἔρνεσιν. ἄλλα 6ρος Ζ4/0πε επ βρη- 

Ἠος ρᾳξο εἶὖπι ῥτεητες ὃὶ ὦ κεεόφθεγες αὐχάι σεν γής, δεά ΠποΥΓ0- 
Ατιβασοτα ἀενίτίδις εἶας ο ροών : : : 

: στ τς Εξ οηαθων 6βαλογ. {11 αἱ τν 
ὃς ἀεχτετῖταις ἀαθιταβεπς, οὁ ος ώ Ξ : 41 ναρα εὐστ 

Ξ κ φε κ 3 μδ.. ος - . Ξ πα 

ὃ Ρσαεἰατῖς εετεασηϊπίδας ο νο κας ὄθρες, Ζ2765 ς1ογ1α170ηε5 ὤ 
δά αωςπατατα ετατίάοπεις 2άῤοοκείων παρέσραλεν καλῶίς Φ7αΕΙαγ Εεϊποτίρης 
ον α--ᾱ 5- ς Ξ - 

ἀρίαπι απετιετάης. Ἠος απ- Άεερέ ἑλκων ἐπίρσω, Όνμεὸς ἄπολ- ΄ θαβεΙΙμηΣ-: αἰμῤῃ γεχὸ 

τει οε λα ώααέον μας ος Εών, - -ΘοπΣχ /εργεβεπάεη- 
Ώες τ{οπεπῖτ , Ὑς εως ας 7 Δ . : ος Ζ802 11441 ' 7 - Ὃ Εμ ρήμη (παπι οὐ η» ὁ ΡΤοργή5 αὔεγγατε {151 ὂο 
ες ὃς Ἱπαπής σἱοτία «το: ΛέεάΠ ΕγῥεΏς ΤΕΕΥΟ απ σΗάσε]ᾷ ε27εη». 

Ρετοε]ἅτας, πιαίοτα βιἱς νι δαςασστεάἸεης,ρτςεἱατοταση εαρεοτΏπα {πεεεβα εχοϊἁαε:α ας 

απὶ π]πιῖς Παπ Ἡτετ ἆς {ε {εοςῖτ,δτ{ε 1ρ{ο πηποτετ {ε[ε ΠπάΙσατ,αΏίσπο Ώας ρυβ11ο, αἱ εἶπα 

απιάαεῖα εατεατ,γίτατω αἰίοστή 2 τες Ρτᾳεἶατας πἌτητα «οπιΡατἍτΏτη, [απα πα. σηθΏα ἃ ζετσο 

εταλεπς,εας «βδείῖετε πθῃ ἠπῖς.- 

ο τς πωπατηθί 4 ἔορτοῦ. Αεήςο πιοτε ὠδαρκτικὸν αντ ὀπιβέτευ,{οἰ]ίεξτ πενταεπηθεκίω ἔος- 
πίὼ: Πεπεί ερος.1.τελευτα) γα) ΡΙΟ τελευταίαν γώ: Πο δε ειπα. 1Ο. Ἑλλανα οράτὸ» 

᾿ το Ελλίωικον. Ἠσαπα, Οἱ. 1. ῥσλίτα; ὁ όµοι ΡΙΟ ὀδλιπχου: ἃς 1πεῖἝΏα5 Ἑλλάδα 

γλὠρσαωυ Ῥτο Ελλίωκὼ ἀῑπαε, ἳ ἕ 

πέδµο. 16 πος»ΥΣ15 οὐ αἰίᾳμο ἱηιέμσι, εἴῖ γοςδὈ. ροξε-ρτθ. εΟσΠΠΗ- άισας 

σεδμὸς,ὃς εαιιόεπαρα πο τδηµι {1/17ΠΟ.[βηπω. Ο. 6. τέδµιον σαφέρατοῦ » η ΙΣΗζηπα 

εετεάήπεώη. Νεπι.Ο.το.Εροἀ.Σ. τε μὸν ἀῑκίτ,αιοά Ἠς πέβμογ. κωμάσας ἁῑσίτας 

15 ου] γὶἑοσία εί Ρροτίευ»:ᾳααπομαποΐ5 Πες ςαΠΊτ ες εατπιεΏ εοβαροηίξ»4εά 

οεεββοπεμα εοπιροποπάϊ ἆαε ροξτα.. ος Ῥ 
πωαῤησἀμᾶψος.ΟΥΠΕΟΡΕ ΡτΟ αὐαθησόρδμος. Μπα αυτξ αμδἁ Ιοαπεπ5 ἄε οἰεββτο, 

ἀῑκῑς περφυρέοις ἔρεα : Ὥεαυε επίπι ῬητρατεΙ ςοἶοτῖ5 εξ α.δε παασί ρτορηίὸ 
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Θἴψαι.γαρρεἰαιήε οἰεαβεῖ «ΟΓΟΠΑΠΙ γλανκόχερα κόσμον ἔλαία. θεά ξοεεὲ ἅτσες 
/ κ » τν 5 Σ 

ΡΗΡΗΤΕΡ 74110 5 ΡΙΟ γαἰάὲ ρΗ/εμγ ὤ' εχεε[εμείύη». ναπιρατρατευς σεοἷος αριιἆ 

γεεεεες ΠααςΏο ετας Ππρτετίο. Α]άάς δε Ἐ πιστα Ἱεσιπε ὦν πορφύξέοιςιν Οἱ «πι ον 

Πε οεἱοἴπαν δεμαλίάἰ γεπαειτο {ατὶσεαεἴαι γυ]ε]εσ: ἐμπορφύσρι. 

ἀλλὰ Θεοῦ. Ίνοεις εοπηπαμπίς ας Ἰαέταπεία,δε πιςῖῃ. α- ἆ. ὁ δρ ααόας }ὶ ᾱ- 

λαζονεία μάταια ΦβΥουσα ῷ ανθρώπων Ὑ μὸρ διὰ 7ο παρα τὸ Φεοσίκου Ἡν Φνωα ὀρέγα- 
3 

κ τ 2 -ᾱ τα, ος. ον «9 5 να Ξ ν Ξ 

να Ὁ καλῶν, παρεσκέυασε ὥποτὸ χε) ἄντων. } Ὢ Φφυσει 1ου ο} ὄντα, κετειαζοντα  ὃ Α ο
ὐτό 

ας : Ε ο αὴ ερ ΄ ο ἂν ο ο 5/ 2Α ολ 9 ος 

δῤαμη καπααμφ2 μον η απολωνι ὦση λος ον ποὐπισω Ἕλκουσα, 16ῶν ΚΦλῶΥ αραλίωαε 

πεποιμκέ 
΄ 

Δ 

κενεόφρονε.Ἠος εἴῶρκενα {ει γενὰ φεργ σπα. 
ος { . ον τς ὴ ; 

γης» ὃτ φεονέω 06110. αὖχαι. ΨΟΧ Πας αὖχ» Πτ ὰ κου 

ας. νίὰε Ἰεαι.Φ., 

σπεράθρασι. 

Οποάἆ απῖδ.ὧςο, ΑΠ βασο- 

τὰ πἱβ ὰ ρατεπίδας ο! ὰε 

ἔρβας εἰτῖοας ἀπδίταδαπε, 

Ῥγτβία δε Οὗγπιρία ἄςεετ- 

εατε-ρτο Βαδίτας Εαΐες, νῖ- 

Θεοτεῖα παεο - Ἰπάιεῖο εχ 

΄Ῥγιρους , ὃς ΟΡαιρίατέ- 

ἄντατααι ασε, εοΏΊ]εετε 

Ῥετα παπι ξαεῖε παλ εδ, 

εὖπι Ρατετοσπι σεπΏς ἃ 

Ρρτΐεο Ῥιαπάτο Έαςοπε 

ἄαεας ( απὶ Απιγείίς Ρτοξς- 

ας εἶπι Ότεβε «οἱοπίαπι 

Αεοἰεπάσπι ἵω Σεδηπι,Γεπςά ππατςε Ρτοῖ 

:ᾖαπίρρο Τβεβαπο συὶ αἆ Ἑ  σκκα κος» 

ςεφὴ γ. κὠλ. 5, 

σμβανέῦ λίαν ἔνμαρὸε ἰώντο τε 

πεισο)δ Εου παλα. 
α” 
ὤμὲ πο Ἑπαρταςς Αμύκλαβ) 2ὸ 

ἔβα σι) Οµέσα, 
νκα, ν { 95 

Αἰολέου φαπα κβλγέυτέα ὁευρ 
ιδ 

αλόγων) 
ν 5 Φε.ς ολ .’ 

Άγπας Ἱσμίων ρρᾶν κέκραμλραὴ 

ὃν ἸΜελανίπποιο µά- 
πρωος. πῤχαχαε σι αβεταὰ 

Ρο πάέεγπο Ργοζεπῖε ο7ε. 

τασχαπτῖα σα; Υίστητες,αᾶ 1]ῆς πατατα ἵωβες {πετμης 

συμβαλεῦ- Α ἀιρτεβιοπε αἆ Ίπβίεμειπι τεάτε 

της ὰ Ρατειπορπιατετπόαε 6επετε,]]μά α 

τείοτες.Ῥηταξ Ατεεῖης ροξεαπη τεξεττε αἆ {1ρε1ΟΣΞ2ΥΕ 

Ναπα ὁ ὃ ἡ «εγεόφεῶν» Πε ὰ κενόε 

γΑ τεϊεσχο.κ. Ρτο σφβ- 

µετάφρασις. 

σομᾷστε Γαος εξ 

γα]ά)., ὁ' Ρ/αΡάτ2 αη- 

τό [αηςίπεηε 

δραγα ( αὖ Απιγάδ 

επ Ρτο/εῶ κ» εἰν μην 

Όγεβε Αεοΐηπε ἐκετοῖ- 

ΣΠ «Τε αγΤΙΑΣΗΠΑ ῦμε 

αάάμερης ) ὁ' ο 1/1” 

πι βνεησα εκ Μεἰσμήρ- 

Απόιηα εΗΠΣ ΥΗΣΗ165 

πάε Ἱπίαίαπι ἀεάαχῖτ } ὃς πιατεῖα το ὰ
 Με- 

Αωπΐαατ πάβάσααὖς. Νάπα εἱατοσασα ρσοβεπατο» 

ῃς.ἱουάας Άτίβασοταπι Ῥ]
πάα- 

ἆ Ριρπάτασι » Ώος αὰ Μεἰαπίρρυπε 

μὶς βε{επίας, Ατεεβ]αα 

Ειεῖ]ε Πε εορποίοετε ντευταπι Π11 ος πιβῖοσαπι φιτεαρις.Ἐσο πια πα ο 

ταπι Εὶς τατἱοπεπιτεάάετε {μα {επεεπία, απαπα ραμ]ὸ αωτὲ ἀῑπαε» ναὲ μὰ }ὸ ἀρκοῦ» 

ἐμαὶ δέω,δεςἨος Πβῖ ἀες]αταδίε Τ.αεῖπα ραταρΏταβς. 

μ, Ηὶς Ρυτο {απαρευσι Ρτο ὃμ. Ῥταρο[χετὸ
 απεσπα Ώσες σα! γ]άσεας Γωτε 1 - 

σετο ςεἰνο]. απωπι ἀῑεῖτ εκ Ατίβασοσα νἵτευτε Εαςῖ]ε εΏε ἀϊρποίεετε ἐρίᾶπι ἃ 

ῬιΏπάτο Ἱναεοπε» ὃξ Μεϊαπίρρο Τμεβαπο οπἱβίωπι ἀπσετες εὗτα «οὐττὰ 9 

ααδά εκ Ἠϊς Ρτοσεπίτοτῖθις εἶατῖς οττάπα ἆπσαξ,«οπήεετε Ες Εαοῖ]ε ευπα αποσυε 

εἴατυπα θαεασασι Εαύ[ε,αἰᾷ ρατεπῖςς πἠπαίς πιετηϊ επε. Ἑτεπίπα Εοττες ετεᾶητας 

Εοτεῖδιις ἃτ Ὀοπίδινε Ρἱασίπαυσα, 

ΤΤεισήδεευ.ΡΗαπὰεσ 1-αςοΠ {Χ Απηγείΐς εὔπα Οτεῖς ἵπΤ.εουσ
ι πἠρτοιήσδε 

2 
Τεβεάυαξ 

αλα μααλν πμ. 



ΝΈΜεοα οΡ.ΧΙ. σλ5 
Τεπεάυπι ἱηςομῖσεὸ ἀεάπαϊα Αεοἰεπβαπα ΥΙΚΟτΗΤΩ εο]οπῖα, Ὁε Ίς τε ν]άε 

,. 5τταῦ. 13. Πεπαρε οποπαοάο Αεοΐϊσα Οεχεοσύπα «οἶοπία {είς Ρε Εοῖᾶτα Αα 

οταση «ἀήρετέεσῖς, ” 

«ὐπε.Ἠἰς ατεϊσιι]ης τὸ «Ἠπα σέλα: εβ εοπίππβεπάα5» νε ΦαμἱροίΊεας αἀιεδι- 

Ἡο παλαιὀν.Ώοσίςα4 μπε Ἑπαρτας, Αμύκλαδεν,ἔβα, ΟΞΦΟΡΣΟ ϱοπιπη. Σπάρτης, Αμύκλη-- 

5» ἔρμ,Οεἔςη. Ξ : . 

«παπα». δελο[ϊαβες ἵπεετρτεταεις ἀπορέαν ΕΟἴοπίαημ. θεά απία εταε Ὥκς ππο]εῖ-- 

ειἆο αγπιατα,ἱάεο εραπα) χαλκετέα αΡΡεῖ]ατ.Ἡ οχ δες χαλκωτὴς οεεμτηετ. δεπι. 

Σ.ερεδατιτ αηεξ 1η αἰῆς «οά1ξἴδιις χαλκεντέων τεζετεπἀο αᾱ Αιολέων {εὰ θε]παῖ- 

ἁῑμς οῦ πποίτπη Ίεσετε πιαπη]ε χαλκεντέατεζετεπἀο αἆ φαπα),αιοὰ ρτοῦο :{εἆ 

ελἀεπι ορετᾶ ἀερεδας 1.αεἰπὸ Ιπεετρτοξατίρατέ 4ΥΑΖΣΗΡΟ. ἳ 

3) πα; Ισμέωξ ῥοα). Τητε]ήσε ἃ Ισμζωον ποταμὸν Ῥοιωτία. Ἠϊης εοἱῆσετε εξ 

Τβεδαπυτα ξαε Μεἰαπίρρυπας αὐά Ῥε[ϊσα Εοτεϊτυάϊίπε Τπεβοπίς απτεςεἰ]μῖε. - 

Ἠ]ς Αεειιης Τῆεβας ορρυσπαπείρις Τγάειπι νυ]πεταυϊς, ὃς Μεςβευπα Αάτα- 

Ε1 ΕΕμπι οεεἱἁπε {ρίξε ροβεα εα {ως ΕήςαὈ Απιρβίαταο. Οπ8 ἂε το γἱὰς επι, 
το,αηΠατ,τὮ Ώᾶς γετρα Διομηδία Ὦ, : 

-θβ. 
- - ν Ξ , 

παραφεσσἑο αντε. κωλ. σσ Αεταφελσίεο - - 

πεβειεὶ δὲ τεουρετααὶ (ο: ἀμφέροντ, ἀλλανσόμλναι λνεβε- Υ2ΟΗΡΕΥΑΗΣΗΥ ο 1Η: 
1έπε.ροβαυαπα Ῥετ αἵφπος ρρας, ρρος : ρε ὧν 

Φεηπεταίίοηες ἀπτετπήβ Ἶ ο νςς εἲ τος ἐν ΦΕΠέΤΑΣΊΟΜΗΟΗ8 - 

Έπεταητ δε ροδετοτυσιπό- ὉὍ αρ το ο απο θιον ῥο7ηήΗΗΗ Υοὐμγ. Νεδ. 

ππ]Ἡ απίταπι σοδας- επτα Ἐδώχου αρεραῖ»- ο οσα {Εήε πίσγα 

Ἰσσαμία «πιπτατιπεαοξ-  Φηδρατ "ὰς ἐδέλει πάσα ἑτίω. ]1ᾶ ην ἶῶης ΑΤΜΑ:ΙΑΥ- 

αἀπιοάααι οπήπη ἀταά πρτας πεοιόδις ῥογέ[ζμο ΠποἰμηΣ ο71Η1- 
τοϊπάέαπε πατάτα ἔσετ - σος ὀψῶδες φέρει σος ξωκς. «νε οἱ 

4. Επ υπν εοπΏπια {είς  νς 5 φ.ρ ο ος Εσοῦν 15 {ΟΥ 17 Τειμγβόης 

απαοτατη ποπ ξεσππεἕπες ο 9 ὤμκειβοντῃ ο 1) ογείη ο/ογασΗτη εγγο; 
εν : Ε κ ΄ ν σσ λλες 

Επσυῖς, (εἆ 5) εεσηῖς αΏπο- 3 ὅτω ὢσγος αγει μ ζωίσής βατετο [θά αἷ-- 

αητΏ ρετῖοά15 τεςαταστς-. σεγός Ἐξτπογχα{ε {ε οὐκ μεις 

οάθταευτη Ώος τα, απς 1ρ- Ξ ! 

Θίτανα {απε ἁῑαϊτία, Ῥτοάπεεσε απεποε.δῖς δὲ ἁπίπα ρτουἀεωῖα Ελεῖτ γῖΕιοτεα]ες Ἱοβαίμες 

Ῥτοσεπίεσα ΏαΌςαπς πηπε ἀεσεπετεπῃ., Ὠσης .ραιτία γίχτυτε ροἱἹεὨτεπα-- 

ἀμοέροντ'. Ῥὲτ Γποορεῦ,απε το αδαρέρουτπ Ὦ οτ.ρτο ςΟΠΙΠ4.3.ΡΕς[Γαὐαφέρεσα - 

Ώπε ρτο αλαφέέρντας ατα αὐαφέρεω αΏαπαπάο βση{βεα ῥαΐζεν.Ετ αὐαθέρεβαιγε[εγ- 

718: απαϊ]τα. ν εεαπχαῖς. βεεερετῖς,εοτηταοάμηα {οραπι Πα βεὈς.- 

ὁ, οµεῷ. Ἠος εξ »ἐφεξνε: ντ δε Ἐρ: νετ. Νειη.Ῥοτε[ε]ερι οοπίαπ σπα ὀναερῷ» - 

ντ δς ὀπιοερῶ. ν οες5α περιόδοις Ἱερῖτ δε μαλάτις περέσοις Πεεητῖα Ροξεεα:ᾳμαπαυᾶ 

Οταπιππατίς τὸ φεὺν ὃς το «ὃρὶ τητω ἃ Ραβιοπε βροβεορβά,ξαπα 
ἁνοςαἷῖς αΏ]εξξο--- 

ης ρἱαπὲ ἩΌεσαπε. . κε γκετε 

ὤδος,Ώε οτε ταπτήτα ]οαυίξας, εὗπι βιάχτις ἃ οοπ/{εσυεπᾶ π
ε εεῖαιι Ππεε]-- 

Ἠσεπάις, αὖδες ἀῑεῖε σλέτῳ ἴσον,οῦ οοΡρίαπ.. Οιοά απίπες αἆ ἔδέλει φαμήμα]ε
ε σῷ 

ὀθίσαται, γἱὰς «κεπηρ]α ἵπι Τ,εχ]ς5. ἀμήβονη Παρρ]ε χώρο ΝλαηΏ 



όκο ο ο κ ος 

πυρόφρασς, ἔσωό. κώλ. Σ. μετάφρασης» 

Δε - εοπβ σαι ο μοῖρα.τὸ δὲ ἐκ, Διὸς αὐδρώ” 4ΡΗΜΙ. Α 146 ΑΗ ΕΙΝ 
-ῶπεσι αἲ εχίταπι Τεπᾶας, σεις σαρὲρ ὁχ. ἅτε Φομήίπες ΕΤΣΙ α 
πιοττα]σα πα εβ ρετθρι- νο. ν τς α ο : αν μον (ο 

«πηπα Έτ παπα σατη Επτητί τε. ὃν ἔμπα μβγ”λάγοείιο» ἄμαμγ ἐχαζ' τοι ἔρπε 

επεπῖης Ρτα[εή Ποια {ι- ἐμβαίνομλω». ν Γερεγδίος ἱηστγείί- 

ππας, απίπιος εαπιεπατῖοί- ἔργώ σε πολλα (ροι- 1247.0ΡεΣ ΗΗΐγα Ἰμ0- 

ον πταμε ιό Π-  γῴντες.δέδεταει 3 αλαιδε ἔρρησε. Τωᾶα μις 
4ΌΙΩάΣ;, ΟΡετα ΦωπΙῖα πο- 5 1 τρ 1» ; Ξ 
σεξ πίδι γα - επ Ηπρη 
Ίξτες αποσύπι «ετεάσα {ας- ο» κκ σν ο ᾗ ο κο [ε 
εεῄαπῃ ποδίς ροἱ[σεσπας. πέν με ον, αν τομββο μή; 
Τοπιατᾶῖς επῖτη {ρεῖ γία- ἆςρδιων ὃ χςη {4Ε79οΥ Θρενέ-- Σεεοπά111 [πε ᾖμχιρ. 

εσ]ίς του οβ]σατιας , νε μδν. ΣΗΕ7Ο7ΤΗΗ1 441Ε7Ώ 0ΡοΥ” 

ααἰσᾳπ]ῖά ἴπ πιεητεπι νεαῖς, «θροσύκτων οἳ ἐρώτων ὀξύτεραι Σε; ΟΕΙΕΙΠΙ ΗΦ4ΗηΣ γε- 
απαπτασιαής ἀπιροβιοῖ]α : / Ξ ο. : 

4τΐ{ρετατε ποη ρᾳἆεαε- [τα- ας ος : ες ια ᾱ- ο. 
αας αποά τεπιετε ασ στεῇῖ Με7ι εριάΙ}άΣΗΠΟ αετΊοτες Ίππε Ἰπ[αμία. 

{πππας, πο «οπ{εαπ πιστ.Νες παίτατα «βαπἱάσπι εἶαπα εοτηπι απ επΙῃ ἀεΙδειατῖοις ὃς 

εοπβ Πο, ἀῑβιεαἰταδας ρταάεπτες ρταπίβς (α{εερίσωυς,επεωτας πος «εαήσι {εαπυπευς, {εά 

ἵω εεπιροζίς εἰαίβατο τεεοπά(ί ἀῑεταπτατ.Οατετὴπι Ιαδοτίοις π. Ἠτίς πιεάῖοστε ἵπεταπα 

εαρίατε ἀεδεπιας: πες τετηα απας αῄεαπὶ ἠπιροββδὴῖς εἴς, πω άῑο εαρῖ: ο πας π η] οταῖβας 

ΡἰετίασεῖΏ γεείτμῃ Ὠάτεωτες, ὃς περατα ευρίεητες,Ἰπ[βαίοτς ἀεβάετιο ρετοῖτί απευραπῖας. 

πὸ αἲ ὃν Διὸς. Ἐκ ριαεεάεητε {επεξεα ο]α ἁῑαϊπαπα ρτουἀςπτῖαπα ἆοτες σέ- 

ηεεῖς Βιπιαπί {ατωϊ]5 Ρε: νίσες ἀϊβείρποτε ἁοσιής,{αεῖε νε αἷια σοπιᾶ {εαυαΠ- 

τασαάθυς πποΏεας Ιπάϊτο δχὲ Απιβασοταπι, 4πο ραξχο πιαςσιτατυπα 6ετετε ἆε- 

σας. Βείπια εβ ας ἀηορτεϊεμάῖης σοτσα ΕΙεσατα(η : α-ᾱ- ἡμεῖς δἳ οἳ αὔρρωσοι ὁ ὦει- 

2ώσχομὴν τὸ ον, αὉ Δ./ὃς ἀπποβησόμλυον τέλος. Ο παπα 1η {επτεπίαπα εεδὲ Ηοτσατας 

ΡΥΠάέης [γηγ1 ΣεΠρογΦ εΧΙΣΗΗΗ : 
σα11σ1ποίᾳ οᾷε ΡγεΠΗΣ Ῥει». 

-Ὁ ἔμπυ. Τακατ Ποπαίπισα αστοσαηείατα αἱ εεᾶ πε Εηεητοίππα τετπα πες 

{οὔρπναίτα πποὔαπειτ αἀςὸ Πρεεδίμης παεητα νἱεῖο :-ᾱ- ᾱ. δν) ὅμως μεγαλη2ρρΏ- 

ϱλμερλο πολλα φέερντζουτες δρ ἑαυτῶν, καὶ ο ἑ σεργῶσκομδν σὸ τέλος. 5 υεσβῖ5 . 

οτὸ Απζασοταπα Ίηοπεε γεταοάετατὲ ψίπαε, Εδίσας 38 {βηαποά1 {αρετρία 

εαἩςσε πος πιαρίετατυ Πιπσεπάο. 
Φίδεται ἡῥ.Β ατῖο εἩσ αττοραπεία επσρεητες Ἡοπαίπες Μχαΐτα πααρηάαμε τηο- 

ἥαπευς: πεπιρο ασία 1η ΕΡρεπι {ας1]ὲ ετίσιητης, {6 {πα νοτα οοπ{εαμειτΟς. δέθεται 

εΏ επιρΏαισαπα,σαθ Ἰπηπίε οο πιαρῖς πατητα Ώμππαπα νίτ]ησα, ους αὖ αβεδ- 

Ῥης ροεῖὰς τεσίτης απὰπα «05 τὰξ]οπῖς απο οοξτεετε αμςας. ἐκπίδα Ύοςας αλαιδ) 

α ία εαπι ος ριάςς νε] ἱπροββίῇα ἔρετατε τα υῖα εεῖαπα απί {ρε εκεϊἀετιπν 

ἄεετυπη ἔρεσατε απ ὀεπε. γζα αυΐετα ἀῑείε. Ῥει πιεπαῦτα ετῖοπα πιεηίεπα ποταπάο 

ους εοπεῖρῖε {ρες- ς 
εοοαδείαι ὃ ἔ Κε τομ ῥραί.Ἠος εκ. 38 σέργοίας 3, βκλῶ αὐδρωπίρων αἱ ὀκβάσεις 

ἀποκείρᾶναι αὐαράλλουτω. ΟπίδΗ5 γεσρῖ» οβεπάϊτναπιαπασι αυοσπε ρταάεπείααι 
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πεκεσςονρ κε ὁμ 
19Η {6Π1ΡΕΙ να]ετε: ηες απἱςαπἰά εοπΏ {1ο Ρεοιή(ασα ὰ ποδίς Ρητασαηςρ ά βαείν 
εςεἴάετε,εεῇ Ρατατισα ποδς επεπευπη Ρπεεπιαδ»α αἱ ἕαπιεῃ ἀῑάξοσεας, 

ἀπόκευται, 96ο] ,εκρθπῖε ἄπορο ὁμῶν κώνται: ΠοΏ Σηα]ὲ,Ἔδο Ρηεεπι Πππρεασι 
ος πιειαρ]οταπιιαῦ 5 τερις σπα τε[ετµαΏσατ, δὲ ταπα παπα 1π ελείαυσυτα τα- 
εοπάπαεασινε εοσαπα γ[5 ἀϊβετατης: νε ροξτα Ίπβπας εας εείασα τες ας «ππα 
εοπβ[ῖο δε ρειιἀεπεῖα {α{αἱρίαητΗς,εµεπευτη Ῥ]εσήπαε τασάίοχεσα {οτεῖσί ασὰπα. 

Ριτεπαης,δίς αΏθῖ ροξτα γοςαΏη]μπη ῥοαὶ γἱὰετασ Ρίο οµεπεό Υ{ατρατε;νε ααᾶ 
θἰειῤοαὶ ο ἄλλοτ᾽ ἄλλαι.Ῥοιτὸ φθρµαδέία εἰϊ ος. ΡΙΟ «ΟΠΙΠΙ. Φερρήσεία» Ροξ ε;- 
αοούγοιανσκέφςβελὴς ς 

κερδέων Ὁ. Τας]εὲ εεῖαπα πποπεῖ Εαρ]επάατα εΏε αματίεῖαπα. ὁοἶεης αὐέεπᾳ αιῖ- 
ης εβῖ οοπαπαϊ[ῇᾳ τεῖρ;αἁπηηίβτατϊο Ρ]ετίαας τει Ειιά1ορὲ ἔάεετε» ὃτ αωἱδή- 
μής ες σεδιις {ποτήπα εβρτατε. 9εὰ πιοάυπα αίας {εγμαπάνπη εΠε ἆοζες πιασί- 
Βτατιὰ δε ρεϊπεϊρ], 9περυὲμᾶν, ΙοΏ. ρτο 9ερεύε» Ίος εἲξ, ζητῶν, γβταεβτταα τος-- 
«αρΏοταὰ νεπατοσίθυς {απηρτα. 

ἁωρισίκτων ϕ'. Ταχατ Ἠλοποίπιπχ ἀεπιεπείαπα, αμ! πἴτυπεης ἵπ νεείταπα {επαρετ.- 
ευρ]άπεαμε Ώερατα : πιαοτίαπε τεταπα ἱππροβαοήίαπα ἀεβάετίο τεπεηεας απάπα 
Ρο 1 β1ἨἼμπαι, ἀθροσίντοις ὄρωταρ αΡρεἶ]ατ ὀπιδυμίάς ἀμωχανοις ὢν ἔκ. Ὠτ τοχεῦ : τε τὸ ἕ-- 
βρωιόνα {ει ἐπιδυμωδέντα ὧν ἔφρωειδαι ἀθῥατον.(ατετὺπι ἀθείσατος,ε[ῖ «οτΏρ.εΧ α. 
Ῥεῖα, δὲ οθὺς » ὃς ἱκτὲς ἃ γειὈο ἱκγέομαμντ Ες ἀπορασίλασης.(|-ἀ. φθὺς ὂν- κλέβει αὶ πο” 

λάζων ὃν Έξω | 

Ρ/πάαγ] ΆΤΕΡΙΕΟΥΗΗΗ [η). 









δε Ρεν να τ !Ι 
Ι5ΤΗΜΙΟΕΥΜ ΤΙΤνΝΙ1.Ο. 

Ύ απ τν ς δὲ υ]ύπαις Ῥϊπάατίες Ρετίοά{ εἰεαίης εἴξ, 
14/1εήᾳ νεὶ Ι///μίομίρα : απῖα ος ἤθτο εοπΏείπεπευς 
επεοπαία οοσυπάαπι απί νιξεοτίαξα 1βΗπαίαςο ες 
οξτεαπαίπε τεροσίατηπε, {άσπε ροξτε ατατε. Η! {4ετῖ 
Ιάϊ ποπιεΏ 4εοερετάπς αὖ Πμπιο « οσἱητβίαςο νβέ 
οε]εὗτατί {οἱεραπε. 1η ἀῑκέτε βεορταρΒ ίσης 
"μας τεγγά ἀἰγηπεπγά ἆμο Τατ]. Νπὰς Οα]επο ουαξ 
236 οέξοδοε, μεταξυ ὀνον αλα όν , ἀεβηίεατ. οπιεα 

: : παβετ ἃ βππΠταάῖπε αἳ ἰ9μᾶ , απᾶ εἲὶ ρατς μεταξυ ον 

εόματος καὶ ον ϱοµαγου.Υε (ᾳαἱεπις αἴτῖα 26.αρμοτ.ῇς ἀῑδχα ὅτι δὲ ἄισε ἴεται πὸ στία. 

Τεα νε αιαπιαάπιοάμαι «ΙΒ! Ρει {αυστῖπι απο βήας ἵη γεηττῖςα]ηπν ἀεξετυπεας: 

Πς Ρετ Ππαυαι πιατῖ5,αυαβ Ρος εοΠααι εκ «οβείπεπεῖ αἲ Ἰπίπ]ασα, Ρεπϊπήι- 

Ίαπι-μς εατατ.Ο μαπιυής απτεπα παυ]εί πητ ΠΛ Ηπαή,εε]ερετείπαυς τοππεα ες οτίπ- 

αβήασηςνησοτ Αεραιπη ὃς Ιοπίησα πιάτο, ομ]ης Ιεἰειάο εβ 26. Παάίοταπα» τες 

Ἠετοάοιο Ἱ. 6. Ηὶε Νερταπιις «οβποπιεητο Πἡωπαῖηις εοπηρίυπα Παδυής Ρίοςᾶ- 

τση ατνοσαπα 1ήςο εἰτομπε[η(μτη,αε αάο εταΡο 1.9. ΡαιίαΏ. ἵπ Οοσἱπτὴ, Ῥτο- 

ο [ος ΙΕ ἡπαῖος ]ηάος Οσα ςί «εἰερσαραπε., Ρρεταποτηπα ἔεπαρις ἔσάετᾶ ἀιᾶα 

Ἰβ μία ἄπτοθαατ.Ηοσιη ῥσίπτης απτῃοτ Εαῑς ΦΗγρᾶυς 6 οπελοςῦ τες. Νάπα 

εὖπα Ίπο ππαείεαπι ἵπ[απυσα Βιβίεης εκ Ῥειτο Μο]ιςϊάε ευσα βἱιο Μεἴϊσετεα ἵπ 

πιατε ἀοβίηῆεε, Με]ιεοτεξ εαάαμετ ὁ ἀε]ρβίπε αποάατα ἵη Ίτεις ἀεάπέχαπι 
ε{, δε ὰ 5Η4Υρᾶο ἀππεπεάπα {ορυ]εύπασας αἳ Απιρηζπισε]ιο ὃς Ώοπασίπο. 5δεὰ 

εἶπσα Οοσατδή ρείἒε νεχατεπευτ,τείροΒά1ε ΑΡροϊΙο,πον Ρὴς ἀε[ευσαπα ἵπεπα, - 

ασὰπι ἔαπεῦτε «εσίαταςἩ Μεμεετεα Ιω Εμίβεπε. Οιοά εἶὖπι 1Η (εραὴς ἔαςε- 

αςῃε» δε ρε[α]επσῖα πιαρί5 πιασίαυε Ιαδείαέχατεητας,εεταπα ΑΡο]ππεπι εΟἨ” 

{ἱπεταπτ, αι τοίῥροπάϊε» Ώοποτεπῃ ρετρεέµμπι εΠε Με[εετᾶ ἠπθμσασπά να, 

Τασα θΙ//ρΏς Αελλατησητῖς ἔτατετ,]αάος [βηπαίος 1π Με Ποετεᾶ οποσεπα Ση481- 

τυἰέ,σηεπι νε Ώεεπα πωατίη πα ποπαῖπε Ῥοϊαπαοπεπη Ίαπι εοἶεδαπτ, εκ ΜΜετεῖό 

σποπίεα αὐίδις {αἱεαράθης οεεµστεταῖ ΦΗγρµη». Ἰδοστα απεεπι αΕεθαπευτ εο 

τεπιροτε,πίτίοσπῃ Ρροτλὴς» αμάπι {ρεξταευἶοσεπα {ρεείεπι ρτᾶ {ε ἔεχοπτες. δε 

εἶπα {194 ρειπής (τασία ἵπ τταξξὰ σταβατεπετ Ίπτοπες,Ξεγτο» δΙωπάΐσπε 

ου] πιτνοχάµτεε νοςαδατης: αἴαιε 1άεο Είπς Ῥετεβείπϊ απεςτεεας» αΠαπαπάϊα 
[5] 



ός6. 
ως Ώπεῖας εετεοπήπᾶ: ἆοπες Τπείευς (δίαςῖς 1] ς εὰ τεπουαιήε, δὲ εχ- 

ποάλωσηίς ἁπτπα {εείς: δι Ιπιταιοπε Ηετου]ῖς αιιί Οἰγπιρία Του εοπΏ/{εσταζαῖ» . 

1β πια Νερταπο ἀεάϊςαιίε. Ως οπίάεπα αιήπτο αποᾳ; αππο. εεἰερτασδεως,α 

ετεάσπάᾶ Ῥ πο]. 4. Ὁ- αμίητο:εμὰ αῄεπτας δοἵἵπης «12. 9οὰ βΒὰς 
ἀϊρπίοι ος 

Ῥ]πάατις απά Ἠεπι. 6 .ΕΡ.2.ἀθεει τετεο αποφπ6 αρπο εε]εῦτατί {οσα , αυ ατα 

αἲτ παω ερφόνω τειετείφὶ τήµασε πεσειδαῥιον -αὖ τέμλνος, Ό παπα {επτεπεῖατα (εαιάσας 

Φε]ιοὶ, Ιπαιίεης 5 τὸ ἴδμια διὰ σειετηειδος ἄγεταω. Ῥταπηϊππι τιᾶος:- ἆαδα- 

τυτ Ρύ,νΏάε πατυονέκαι ἀἰοεδαπευς ἠάέπι οα1 Ἰααμιογίκοι-τατιο εἰ αιία ππαῖπα 

εβ αιοιπιατὶς Ἰπέίας ιωπασίίετα : δε πία καταλθογιον το ΦυΧ ετᾶῖ. γετιβπη τας. . 

β εοτοπᾶτη Ρίαςᾶτη Υιόξοτϊ ἀατασα.ία πιεπποσίαπα εα σιτοχάµήίου: Ὑἱ-- 

ες Π15. 5. συµποσιακών Ἠᾶς ἀε τε ἀῑςϊε. Ῥό[ίεα σέλμον ἔεῖν 1οεο” 

Ρίπας ἀαεαπα εβ.νι εοπττὰ Νεπιεοπίςῖς χλωξὸ σέλινο. Ῥατο ππυπατίοπῖς Πας: 

Βαήσναιία ΑΡΗΣ» ααπατίεα εβ Ρίαητα Ἠερεμπο 
εοππεπῖεπς,αιήᾶ εείαπα {εεα]ις.. 

βιπεῦτι ΜεΙίςετες εετταταϊπὶ {πίετπίεης--αυα Εεταβοης ερι]ίς. αἀβίρεβατις δε 

ἀεραομεῖς.1βΗήσηοά! εοτοπᾶ νίαυε αά Ριπάατὴ επαροτα» 
δε γἷετα παπάς. θεᾷ 

ντ {επί Ῥ{ητοτσβ5,ἆεραο σεεερτα ο{ξ ρ]πς.Οπαβ5 σεπετῖ5 οειταποῖ- 

πα ίΏ ΤΑἰνπηής γβΏτατα Εαέτορνε ἵπ ΟψαιρηΣβσιδής . δε Νεπιεῖς. Πππάοσιπι 

Ρταβάες ΕαετυπΕ Οοεἱαεή.γεες 5είαροπς εοἱφετε 
εξ, αμά ἥβτο 8 ἆῑσῖε ἂς 1ρ- 

{τς σωωετέλοω ὃὶ ἀγώνα: δὲ εχ Ῥαμ[απία ἴπΕ].ρς. Ἰθμωδς απονδὺς πήγγελαν- σεά αμᾶ- - 

ἁοὰΤ.. Μυποπάο ο οεἱπτΏας εχρυβπατα βΠεττααΏατᾶ 
εβ αἁ ςἰογοπίοςος οἳ- 

ξαπιεις 

ἄε αυα Ρίατατ 

ερπάεση, 

᾿ Βεϊωκα-δεά πιοκτεβικυτα (οεἰπι]ιο τ
εάάϊεις.εΏ Ο οτἱπτμή]ς Βὶς Ἡοπο5.απορο-- 

Ώσειϊ Ρροῦεπε αε Πῖς- 
εά {νε αμαπόϊα Π4 1141 βεεεσιατ.Μυἶεα εκ αυσποσίθς «ο 

ἀατυς{οά ραιζᾶ- 
αἱήᾷσαε μας 4ος πα γιάχοσες ποπημ]]ος Ἠγτηβίς «εἰεβτα

ς Ῥιράατυ 

Έως (αβιοίεπς αἆ επαττατίοπετῃ αμεβοσίς Ρεοροβταπα {πα απὰ Ὀτειήταεεπι «πα 

θετίρἰεμτατε εοπίµηετε Γπαμίπιας.
. 

: 



ΠΡοΔδοτο ΘΗΡΑΤ1 2 

εῤατ. 

ΕΙΔΟΣ Ά, 

τς ο δε ΤΑ 

ΗΕΕΟΡΟΤΟ τΗΕΡΑΝΟ. 
ευστα γ{έζοσ]απα 

αἀεριο. 

ου Ἡτ. 

αρβσύΜΕΝΤΥΗΜ. 

Εγοάοηο ὔρεῥάης Ἱαμάσταν αὖ Ιβῖοα υἰξίογία., ἆ 

βαιτε «4[οβοάογο : οοηβάγάῖμΥ εΡἰάΥΣ με (α[έοτε 65’ 

]ο]αο.] ἆπάδ ῥοξέα ΡγεεαΣΗη 1η Ρεγογαξίοπε,ωὲ εί βεπέφη{τατε 

βοβ ᾗάς είαι ΡΕβΙΟΤΗΤ 62’ ο 

ΦίεαΜΗ. 

παράφεασις. 

Ὁ Ρείῃεοβς τῖτίς οἶασα τΏε- 
Έε,ταςα ραττῖα,απαση πιαϊείς 
ἄπβατ εοἷο , παπα Όσσα τας 
«εππει εοπιροβτίο εασπαῖ- 
αᾗς ααοά ΏεἨ]ς ρτοπα{,τα-- 
απο τησπ πεσοῦῖσπι αποά 
ἔπτεπῖσα {είς οὔετε , ε]αῖς 
5) οεευραΏοπῖ 2πῖερο- 
πατη. ετάπι ὃ ΡΓεἰεαίρετα, 

Δ ΄ - 

«ροφ» α. κὠλ.ζ. 

Μάτερ ἔμὰ, τὸ Τεὸν » χεύσααρι 

Θήβα» 

πρᾶγμα κο ἀορλία ὑδῤτε- 
ει 
΄ ΄ Ν αν 

Ἀμσομαι, 4 οι Σρανάα γέμεσα- 

ες ΄ 

Δᾶλος ὦ ὃ κέρμα. Ἡ ΦΙΑΤΕ- 

ερ 

[γπαβίογμήα αἱ ἐτογίαπα «λ- 

μεπέφρασ». 

244107 118 2 ΣΗ410 

Αμγεο «ρε 11/26 

ΤήεύΑ,Πεσοσ2ΗΗ3 ΕΓΙΑΠΣ 

οε(Ηβαξίοπέε Πλεᾶ ρο” 

Σμ. πε σΗδὲ α/ρεγά 

Γαεπῄεαρ Ῥείη» 9 

σα εἶρε[ε ων. Ομίά 

εφαγημδ ζμβτι τεπεγα- 

οΌοοσοο : 



-- ό6:δ. Ριτς Ὁακ.Ἐ 
{παπα εε]ερταπάα τοῖο απ]- κεδεῶν τοκέων ἀγαθοῖς 

πηο (ππι οβα/ας, ποῖ πι λὲ - εἶξον ὦ- πολλωγια!. αμφοτέρων ται. ὁ ἀροϊματὸ ε]ε. 
ετε ρτοΡῖετεΣ απὸ 3 . σος ία ο αρέο Χκείτων : ΑΠΙΦΟΥΗ13 {16 5ε θεµε- 

ρα ο Θεῶς ζεύξω τέλος ᾖαογμῖη Ὀῦς ἱπααητ]- 
ταησίέρετ ἆάτη αιτία: (ατίς- 

{εεετο.Ο Σά ερίαι ὶσ]ς Ρο- ῥήρ εὐπίωησατι Ρεγ/ΓΟΙΜΕΙΟΠΕΤΗ: 

ηῖς εἶνατίᾶς ε[[ε άεδετ ααᾶπι νεπεσλωάϊ ῥατεηξες ὅεραιτία , αίσας ρεΙα{α παπι αἷῑ]ς οδίεαυῖ 

4ἱ Ρα7εηξει ἑομὴδε{δ-- 

ὃς οβμεῖα Ρτατατε τεπεπ]σ ὁ Οεὰε ραυ]έρες , ὃ Αροϊπί {αετα Ὀε]ε, ὃς ἆά ρτίοτεπη ]οςῦσα - 

σαςα Ραισῖα.Ἐσο τία πε Ρετίοίπαπα Ῥεπεβςίυση αἆ αιιοά οσσα Υιασοφπε {στη ἀευίπέχας. 

Ἠριοότῳ Θηβαίῳ-αέμαπ. Ἠετοάοιῆς Α{οροάοιϊ Β]ίας, Εαῑξ εἰιής Ἔμεραπις: - 

Ὁναποασπα πατεῴαν ἄρεςαν Οβχομβυδῖο ἀἄῑκὶε Ροξεα «ερ9. 3. Βίας Οάα.νδί νἱάεβῖ- 

Ἴτηµ5,απο Ραξῖο Α/οροάοτιρ,εἰή{αις ΒΠως Ηετοάοτης Τπεδαπ! ἔαεήπε. Ῥοιτὸ 

εἶτα]ας ἵπ Ρ]εήίαιε πομ Βαῦεί σεπῃ γἱέχοτία » απσὰ εἶπιες εεστα Επί εειτὸ - 

εο[Πραταςναἀπιρεαάνπι Ρυεδαίσηις. : 

μἄτερ ἐμὰ Ὦ οσ:ρτοεοἵππι:ώτερ ἐμὰ. Αροτορἒς αἆ ραιτίασι{αῦ ποπύπε 

Τμεῦες ΝΥπιρμά» αμα Α{ορί δε Μετορες Βα ετεῴίτα εξ» ποπιέπαε ἀεάῖε 

φερεναἁς ἀπίαπι Μεῖορεῃ Υοξαε ροέτα Ο.6.Ο].ερ.4-. µατροµάτωρ ἐμὰ Ἔτωμθα- - 

ολὶς ἐναρθὴςςΜεπώπα. Ρ4ἳτία απζεπι ἀῑσίεις οπ ία οἴσίμα σοπατηαίς πωατετΗάεο 

Ῥος ποπαΐπε {ρίαπα ζοπιρε]]ατ. 

ἵ 

ο βύσωασ- Ερίπνετοῦ ΓΠεβατηπα λεύσκασς,(.ἆ.χευσῶ ἀασίο Έχευσα. 449 δε[ᾗ- - 

εσο(ος γίτος Ταεῦαπος 6αΗ[ε Ἠπωνής, δὲ ρα]εΏγοσηπι ασπιοζυΠα αππαπτες.Εαπάεπα - 

Οἀ,ό:Ο]. σολάξισπον αρρεί[αι. 

στον πεογμα δῥτερον Φάσορω. ος 6, τὸ σον σρογµα φεοτθημι σαίσης ἀορλίά,.Ἐι- 

έπτασνασά. δάσομο, Ὦ οτ{ρζο ΕΟΠΠΠΙ. Φήσομαειὰ γετΌο σίβηκωυ τὸ ὑδότεε ααάροϊ- 
Ίει τῷ χρεροσοῦε εότερρν. 

μή ῄῶι. Ώος εἴξ, μή µοινεµέσησον ὦ πετράνης λε, Ὦ εἶας κραγαὰὶ γοςατας με 

αποά σερ αἲ. Πουπετο 1η Πγπιηῖς 

πω ὃ «9 Ορτγίη» } Ὁ κραναῦ ὡὶ Δήλω, «πας 
Έεξαϊπι Ἀ]ρέτα ξαΐς ρτορτες Ο7ΒτΗµπα πιοπτεπα»νὲ Ἱὰοπεξ θιταῦὈο Ἱ.το... 

νεμεσῶσοε.Ο μἱ {ππχαητ Ἀαῃς γοσσπα {η 1.ΡΕΗ/:βησ.ΟΡΕ. γεµεσύσαιρο» {εεῖρυης γε” 
(μεσάσαι Ὦ)ΟΙ.ΡτΟ ΕΟΠΊΤΗΩ. γεµεσήσαι. 9ςἆ «οπωπαοΚὸ ἵπ Ἰπβπῖς. Πππετης δὲ εἴσεμ-- 

βεᾶστατπερἰεέταας γίσεπι Ἱπαρετατηίρπαπα Πίο αποαπε εξ Ἠίας πιοάι νίως 

ρα πι νε σαῖο Ῥποςγ]. µάτε γαμεαλοσέειγ » µήτ αὔσενα κναριν ἐείνει. δὶς αἶϊα εεῖς 

ἀροβτορΏε Ρετείεραης. Δαλος αυτεσα»Τ)οΓ.ΡεΟ Δ7λος»δε ποπαπατίυας ρτο Υοςᾶ- 

εἶμο. παισίης Ατζοζισλπιοσο. 
εν ἆ κέρωμα.Πος ειεο ὃ γω πᾶς Έγκειμαε» 1 {1411 11416 10715 πομΗΡότκεχο- 

μδεος Οτα ες ἀιοῖτατ α αἱ σᾶς ) ὅλος εβ ασια ἵη τετ ντ εἰς ἀφεεθια πεχιῤδύος. 

σ ϱ{λτορογ.ΏοσηΕ ατα εκεμίας ἀῑαείοπετη Ρέοπᾳ Ἠγαιαῖ: αὐυση ἀῑειεσηά 

δοπί εὔερατα: ἀεδίτα θβ]οῖα ααϊσα{αῖς ας αΏτεροπετε. Άταις Ες σοκέας ἀῑσὰς 
ατγῖα ἱρίαναμα ῥατεπτισι 1πᾶαξ εΠέ ἀεδες. 

πιος- 

Ότο Ρ : ο ος ς ο. 
ον ᾧ' πιλλωιαί.Ἠος εἴε,σελώρησον ὦ -αὐ Απέλλουες {εεὴ. ν οεαξης Αροβδηΐε, 

3 2 . . 
΄ - ᾱν 

αΏὈείας,α ή. 191 πατο ΑΡο]Ιί
 {πογ 

σαΐᾳ. ας ρατῖα ομής 

4 Εδε. Ἐέ ἵη Βὶ5 Ηαεῖο «8:ᾳ.ἀ.Ο ὑπορταξετειι- 

α[ίεπο {οἱο,εοπεεάςξ Τ1εδ:5ρτίοτεΏι 1ος1. Ἔεέετι 5εἶιο-. - 



ΙΣΤΙΕΜ οΡδΕ 1 ότο 
΄Ἴαβες ροξταπι ὰ Οεἰς τοραευτη βαίβς νε Ώ εὔίαευπιρθαπα {επίδετει, Αροϊιηι αἶ- 
αηίσωσα {αοτυπι πγπιααπιααεαι επι εἶνοτο ἵπ Ῥεἶμπι πῄετετεπε, Οἄεσι εὖπα 

Ρτοπήβῇεε,δε Ίααι (οΗδετοτρητετίπι Ἠετοάοτις 1εβαπας ΠΕμπαίσαπα νιετοτῖᾶ 

εὕττα οοπ{ε( τὰς εβ.Ωποά νε αεεερίε Ροξτα» Γ35Η5 {4 οΏιεΙ εΠε εἴπεπα ρᾶ- 

εὔάπισααε εμής ἀΠ]-απιεροπετε, εἄτπιεη. Ρτοπήβαπι (εἰς » δὲ-Ίαπι Ιπεποαξωπι 

«αϊβετε, ἆοπος οἶαή δε ραιτῖα {αεϊέεεεεῖε. Α. απο ο[βςίο {είε αριὰ Ὠείηπι εκ- 

«εμίαξ. πρ 

ἀμφοτέρων ται. Ἡος εξ, ἀμφοτέροις πχαιρίσομακ ὀφειλομδνίω αοισέω), ὶ τολἔσω. Εῖς 

Φοωπον 68 Ὠοτίσυπι Ρεο σος, απβ τεέετατιις αἱ εἴξον ὢ  πολλωνια;: {εὰ εἲ οὔητ- 

απατϊµα ραττῖομ]α.]. (αμέννείς πε. Ναι ποπ. ἆπο Ῥεπεβεία Ρτοποί/ετατ Ώεἷο,{εὰ 

νυπαπητνίἀε]ίσεςρασπα Έτ {εαπεητία 445ἱ5 εκρ]ἰςαης Ώος ἀμφοτέρωντείρίεετε ἔωπι 

θὰ ρτοπή μπα (εἰς «Άσπαεη 1η στατίαπα ΡΕαῦ1 ΡεἩμτυπα αἆ εηςοπαίµπα υ]ότο- 

αἱ Πβηπιιςα ὰ ΤΠεβαπο Ηετοάοτο Ρᾶστα. 

παρόφερσε. - 

δ: Ἱπτοπίαπα «οπηαπι ἔε- 
Σεπῖεπι Ῥβαδυστα 1 Ο«εο 
σηατῖ εἴπᾶα [α{α]α «πα ν]- 
εἰς Τη (αἱατῖδς, ὃς πωατῖ να- 
αταπι Σβππνασα  οτίωτΒα- 

ειπα , Ώγταπο 1ηεο απά ἃ 
«εἶνοτο «απετης , εεἰεσταῦο. 
Οποπίαπι Ίοεας1]]εεχ «ετ- 
ταπιηῖδης {ῄς{εχεοτοπαᾶς 
“Ἔλερααϊς , αρΏἀ-απος τε- 
«σηαυής οἶπα (αάπρας, ρσᾶ- 
-Ῥαΐε, αἆ ὧεεις ὃς Έοποσεπα 

-φαττία οὗ ΡταεἱαταςνΙέτο- 

" αῑας. Οτα αὐ]άετα Εαὶτ τᾶ- 

Ἱτα]ε [οἵσσι Ἱπττερϊώ Ἡ ετοῖς 

«"ΕἨετου]ϊς Αἰεππεδα αἱ], 

αρτορ. κὠλ, ζ. 

καὶ τὸν εἰκειρεκόμαν ΦόΙβο λο- 
ρεύων .. 

ὦν Κέῳ ἀμβιρύτῳ » σι πογ- 

τοις : 3 

αὐδεσσνο }ὶ) τα) ἁλιορκέα 15”. 
μου 

δειραἁ’. Ἐπιὶ «εφάδοι εξ ὤπα- 

σε 
Κάδμου ορατῷ εξ ἀέδλων, 
καλλίνικον πατείδ; κὀοος ον 

ἀφεί- - 
µωτο Αλκμέώα τέκε 

ο ω] , 

Γμετάφεβσις, 

ϐ) επ ΤΠ{οἨ/ΗΗ 
Ῥδαδηηι εὔογεα[ γη 
ο εε]εὔγαης 1η (εο εἴγ- 
εηήπα ϱ. 1η ΠιάΥΙΗΜό 
{γρ » 1141 γα) 
10η) εοἴ]μπν Μοπ]Α: 
εογοπώς {εκ ᾖτεύηιέ 
Ὅμάπη Ρορμ/ο εκ εν”. 
«ΣΠΗΠΙ61.. ΡΥαεἱαγαήη 
οὗ νιβογίαπι ῥαττιό 
4615 ο η ἆ εεἴαη 
ἐπγγεριάμ Ἅ«Αἰεπεπά 
Ῥρειε 

Ἅ, ὃ ἀκειρεκόμα». Ἑκρ ιεαϊ ρεπήπας στατία5. ᾳ-ᾱ. ὃ, ὃὶ Απόλλωνα κώμῳ ὑμῶν σὲ 

έξω νώσῳ ἀμφιδαλασσῳ σιὼ τοϊεγησώταις ανδεάσ » }ὶ ὃ 1Φμῦ.Αροϊϊο γοςβτῖτ ἀχειρεκο- 

µας εειπαίῃατίοπε Ώοτ.ρτο εοπΙΠΩΙΠ. νε. -ᾱ. σαξ χόμκας ἀτήτος» ΕΧ αἲ ρε μας. πειρώ 

Γοπήεο , ἃτ κόμη. εγἰπύ.Ἴάεπι εβὲ ἀκορσεκόμως. ; 

«ορευων.Ἠος εξ, μᾷ) χορῦ ὑμναν. Νεαιε επίπι 1ρίς «ποτε ἵπεεσετας Ῥίπάρ
τυς ςᾶ- 

πεηάο ςατπαϊπί Ώοῦ 1άομεας : {εά Πγπαπηπη τοῖς χορευτῶς ελπεπάµσα «ΟΠΙΡΟ- 

αιερας. 

Κέφ.Ἰα/μἷα εβ ες ΟγεΙαάϊσμε νπα Κέως, νε] Κάς,νε] Κόα Ὑ οεᾶτς ἀμαίρυπ
οε(αιοἆ 

ποκαβα{απι αἰἰαπαπάο σεπαίωιίπι ρ παβες) αω]α εβ ὠἀμοριδάλαιοσος.Εἰπ5 1Πς οἶα πόν- 

φιοι ΡΤΟ νσιώτω ΟΠςπηξατ ος ΙΠεοπισα 
Άτα) ἁλιορκέα. Ῥεηϊρ]ταίις Ἠεηπαή.θελο]. δειράφ», 

αἴτίοι παατί εξ εετεα,επαπέεαε {πρ 

οἀὲ: βαμίάεπι πια] αἰιήτατ Ἱπ{αἷα, 
. 3 Ν - 

Ίπτετρεεεαεατ ἑξοχίω: θυῖα 

τα ααὖᾶς.ΕΧΡΟΠΟ κοὔμα » {ωππεπάο Πσεπτία 

Ο0ο0ο ἢ 



4 
ἡ 

ον πουν». 

------ ο νο 

νο” νο φαμφω..- 

6όο- ΡΙΝρΑΕςτΤ 

Ῥπάαειςα,γοσεαι ὁεθύοα ας ες Ηπα ο σοἩ εί, ασαϊᾶκας, Ρίο δειρὶ ς Βαιίάεαι ρεξ- 

Τβµπισπα πε] ασίεας τεσσς απρα 

Ίδαις- Ψόσατ ἀλιερχέαρθα]α ε8 Ίπεετ ἀο πιᾶσίᾶο 

ἁίπιας Ο1.9. 
τν ρίωθμ: ΄ δς 2/. 

ἐπεῖ οεφαάγοῖ 56 ποσο. 

Φ 
οἱ, ὃε Ροξταπι ΊπΏπετε ψε]]ε [ακταπη εβε νί 

οάσεις {οἶως,{εά Τβεραπί 1 σεπετε αἀερῖ 

πίσσα ἵπτε]Ησεπάις Ἠετοάοτα».Ο πατε οι 

βιοτυπα [επτεπεβς,αποσάτω γαπἱετατεΠι λαρεε 9ο]. 

Κάδμου ςοφτῷ. Ῥαβίήι ὃν λαοὴ, 

Ῥοριίυπι αρρείαὮνε Ροτε αὐοτησ τε 
΄ ο -- - - 

σαποζδ χάος. Ἰνάπχ ριᾶεἶἷατί αἶωες ρίας 

Ῥατίσητ ν 

ὃν ἆ, Ὀϊστειυπει]α αἆ Ἠετοπίεα» ὁ σα 

αοάστμπα, ὃς ρειρΗταβιεὲ Πετοξαν ἠ]υσα ἀεας 

ται Ίδεαι. 1ο. Ἐρ.τ. 

παράφρἝος. 

Ἔ οπεπὶ οἵτα ξετοχ Οετγο- 

νο «αΏἲςρεσἈοστηίτ,α σπα” 

αρᾶας Ἠετααι οεεῖάϊε, εἴά(- 

ομε Ῥοῦες 1 Οτεεῖᾶ αὓε- 

σι Αε εσο εἶπι ποποτᾶ- 
πταπι εαταβαὶς πισσης Ηε- 

τοἀοτῖ ν]έτοτια, αμᾶτα αἆς- 
τας εἲ οπαἀϊσας,εοπαρο- 

ποτε ΒΑιΕειο ασοιμάξ πος 

Ἠαδβαῖε απσῖσαπῃ ἃ απο τς- 

φετεὨτας εαυοσα Ώαξε- 
πα {εὰ «ας Ρτορσία. ἄεχτε- 
Σίτατε ΤοχὰΕ» Άγπιπμαν 1ρ8 

αάοτσατε νοῖο,α παἶετα πις- 

ας οδᾶτ οτι Οαοτ αὖτ 

Ἰδίαας, Ὁπί ἄπτετ Ῥτήςος 

Έετοαξ ρτα [απ σαί αἩ- 

σσ βαεταπερίἷε αρΏἀ Τἃςε 

- ΄ 

Φρασείαι-σού ποτξ. 

ααἲτ. Ρτο Ταςυ όν. 

σιο Ἠεβοά. ἵπ Τμεος.νέτ.209. 

ον ὢλ. Τητευτπηρῖς 11ο αὖπε 

εμαι Ρορίὰς Ιαυάςς ἁριορεῖα γαστάσς. 

ἀαπιοπ]ο5.. Ὡῖς αραά 

Ἐπαϊ]ασε Ώαπιεῃ : 

μαΐνεῖε «αΠ σαι. Οαΐ5 θὐτέτα αεπαήαής, Οιήὰ τεσπα 

ρου ὖς αὖ Εειει]ς ἀεεεσείεας; αμάπι τρίε Πεις 

θεία πεσ]-αμρπα-ρτο ἔφειξαν. 

ἔπωφ. κὠλ. 1: 

όνα 
φείέαν κυνες. 
ν΄ εγὼ Ἡερδότῳ τεύχ 

Δ Ν α ΄ ΄ 

πο υ ματ τινεσσῳ 2ε-- 

έ» 
αλίατ᾽ ἀλλοπείαις ἔ 

περα γωμµάσωτ᾽ο Εδέλω- 

ὦ Κασορεω» Ἰολάς ὁναρ- 
μέξας μω ἕωφ. 

κεῖνοι ὸ Μεάων Φειφή- 

λαται Λακεδαίκοι Θή- 

ξαις Ἐτέκνωδ κεάτςοι. 

ο .. ” ο, 

παιδᾶ ν πράσα, του ποτό σαευ- 

παπα Όετγοῃ ζει εί 

ἨἩατίμπα- εξ εαέτος: δὲ 1ρ 

αἶεπι ἀεεσετιάς. Σμενόνα. Ώοτ.βε- 

Οραῖς 1]ε νοςᾶδατας Οττδυς, ἄς- 

Ορδέν τε κτελας,ὸ Ευχόλον Ἑνρυτίωνα, - 

τ{οτίαα ρατιιουμἷα ἀῑστε[ιοπεια ονε Πετ
οὰο-- 

Ἠις Ἡρρσότω Ίωπας Ώος. Ρτο Ἡέρόότοω ὃς. 

βία ρει αμστα αμαβ ρες «ο σπα ἵευτ αἆ Τπα- 
Οι Βραϊᾶςει ἁλιερχὰς 1απο γἱ-- 

ςεείες εοΏτέχεις Ἱπάϊεας {αεῖς» Ώος ἆς Ἠεηπιο τητεἰ{1-. 

ἁτοτίαπι αμ απι ες Τβῃποής πος Ἠε- 
: {απε; αποτυπι {εχτας νίσξοτ Ἠχι- 
αἱβαπιοζαΌος τεξαταπάϊς αδ/ατάἰς 

γοζατ «ο» Ῥιπάβεηςο- Ηΐς Ἔπεραιιος Οαάπιτ. 

κῃΠε Οαάπιας. 

1ατὸ σεβες τεσης Ραιτία. ϱ]οτίαπη: 

π. 

ο {αμα απα ἁ εοπείµε Ἱσπάατ Εε---. 

πα» άπΕΙΏ ασόρμα ἀθείμαντο νο 

μετάρεασε 

το ββαπες /έγουες Φε 

οι 6εΥ}όΠα ΡΟΥ7ΗΕ- 

11 Ε1πες. 3 ἐξο Ηε» 

756-010 [ΥΜΕΠ5 ΡΟΠΟΥΑ-- 

η (19 οὐ εμΤΥΗΗ9- 

ζαάγδες η» 19 Μο: 

ανα αΠἱεπ» μου 7έχέ” 

2 Πιάπ]δές, γοίο 4ἱΣ 

60γεο 5 Σ΄ Τοᾖα2- 

αάαρεατε ρε, 774- 

Αο. 1 επ. 11102: 

εβεγοάς εγ μη αρίσα- 

«10ρες Γαάσίποπε ος 

Τβοδό σεκῖ (19 βταβαμβ η» 

Ταεβαήοδς 
: 

γσπες νρῖςσ αι 

έε- 



Γςδπ μα ου Εξ τς όό1: 
εοπΏίτηε εἶπι αµατ τεδείππῳφ. ᾳ.ὰ. ὃν ἔγω τὸ ὢ γέρος χαπεσχευόζων αγμαπ τεδείπ- 
πῳ Ἡρροζτου,ἐδέλω ἄωἂ 6 γωµάσαωγτα χεεσὺγ ἀλλοτείαις ἰωέας» θλαρμόσοι ἡ Καφορείῳ , ἢ 1ο- θεος: 
Άπου υβ2ῷ. 5 

ανα, Ἐῑε ἁτεξεο-Ώοσίεο αλίον ρτο «ΟΣΗΣΗ. ἑώήω.νε Ῥγτὰ.{«αὐία τ αντ ἐρετμών. 
1αμάατας Ηετοάοεης ααδἁ ρτορεὴ]ς τπαπῖρης τεκετίε Παῦεπας, Όποά οὗπα -α- 
ος ] αοεἀσπιοβίας» ὃσ Ἔλεραπιας 1οἶαας {εσοεεῖητ , ὃς εποοπαάησα εσἰπή ατα 
εοαίΐεαμυεί βηε,Ηπη]ε Ηετοάοεο να]ε οοπηροπετε. Αρρατεε αυτεπῃ ε]ατὲ {ατῖς» 
Ροξεασι «οπχραίατε Ηετοάοσυπα σὐπα (αβΐοτε ὃς Ῥοΐΐμεε: πες πεε][]1ϱ] κασόρειον 
μας ἃς αιιο Ώγτῃ.2.Ροττὸ εκ Ώας «οΠατίοπε «αρί:ε οεςαβοπεπι ἀιρτεάϊεπάϊ αἆ 
«ο οτί ὃς Ροἱ]αςίς Ἰαιάες. ο. 

ἐτοραδω, 3. Ρε/.ρἷασ, Ῥαοξῖςα ρτο Ἐτεώδησω» ἃ γετΏο τερόω» [1όργου ϱτ0- 
«περ. σὶσηος- 

παραφρφοῖξ. εροφἡ β. κώλ. ζ. εάφεασις, 

απίασε ρ]ατίπια εχρετά ΄ {ντ ἀέθλοισι 97209 Φλείσων Εγό-' αργα ή αεέσε- 

ο τ Ἀποθυς ο σων, 95 μίγα εογγάηή- 
πσιτηα τεροτίατασς - απο Ν ΄ ας. 2 Ξ ς 

εισαι εὔ τε ρατεῖς ρτο πεεπόδεοσν ἑπόσμησω ὃν ἍΊν «αάστικς ογηά 
σηυ]{ρῃΗ εί νιάχοτια «οἵοῦ1ς, εν ο νο) 374 βοήη 6’ {ευ 
αάες {τας τ{ροἀϊδᾶς,Ιέρε- Χάλεβήτεοσν » φιάλαισι τε χευ” ῥεεῖύης,ό, ρὐιαζ αμ” 
Έδρας αυτεί{αιτε Ρα ἷῑς ος- σ- α : 7ες φβαησες εο7σης 

πασίητ. Ροττὸ «ετταπαῖηα ἵπ 
ὤμή σας ΠΠοταπο υίτης Ρ3- 
τεαἲα εῇ ὃτ Ιπε]ατοῖς, πως 

φίέβγιεες. Ἐκίσες η ευόρδυοι σεφοξ ων γΙχαφοξΩΥ. 

τος 14ΠΗεβα νίνσης λάμπει Ὁ σαφὴς αρεταὶ 

«θγτωπήςϊ Ἰαά1 απίθας 1η βΑ- 
«εο ππάϊ ατλ]ετε εχετοει- 
ταττεβ ὃς επτίας απά αὉ ατ- 

[ο -- ό τ 3, 9 
ἐν τεγυμγοίσ σσίοις σρίσιΥ 9 τ΄ 
᾿ἀααεκοεῖου- 

- 7 ΄ 

στιση οπλέταις ὁ βοµοῖε. 

6ποπε ημάν ἠμάής μά. - 
όπαπε [μή τερς αἲ- 
πας αγ ύεες, 

αηατο ατΏίετα δὲ {ευτασα 5ε-- 
«λητε Ρειβείτας. 

«8 τ' ἆέβλοια, ΟοπΏθεσίες εεττἍτηίπητα (αβοτῖς», δε Τοἷαί.Ηαε ρΏταβς ρείποῖ᾿ 
«οἷί παδει ἡγρὰΙασεη: ποσα ἁιεεπά τη ετας » ντε σλέίεοις ἀλῶσι 3020ν ἀξδλων. 9- 
ἀρίοοτ θωτεπα ή οόεωαι Εμά{ς σύρον το 342,γ. 

σειπέθεοσν 1οᾳ:8ε Ῥοξε.ΡεΟ σεέποσν.Γεεπῃ λέβητεοσν ΡζΟλέβρσι:δὲ «φάω ΡΟ: 
θιάλαις:οὐπαίσεατ 2ευόρᾶνει-ππεταρΏοσίεὲ,ρτο μεπαλαβόγτες, ΣΑ 

λάμπει Ὁ- Ώεςίατθε «εταπήπ τη 6επετα ἵπ αωάέοις 1πεταξί Έπας ρΓΙαΡΕΙ- 

σηὖσα σγπιπίσος [πάος, {η αὐϊρης ατΏ]ετα πό! εετεόθαπτς ἀεϊμάε δε οΦλ/τικον 

Φνεόμο: απ επα ατπηατὶ εωτίοτες 1Π χαάΐο ϱΗστεβαΠς. αασθοδούπους αρρε[ας, αιμα 

{ευτυαν σεββαῦαπε οσο βτερίεαπι εάεῦαης, ἀασδόόουπος» ἀῑείεασ ο σοι Φυπῶν. 

Ῥουτὸ. ὁπλίταις δεέµοι «ἀῑςιερτο ὀσλιπκὸς δεόμοις,δεαϊριεπἁο βὐυβαπίμαπα ρτο- 

:-Θόιςεδίμο ποτε Ατεῖςο»- ας. : 

«οΌοο 1 



| 

662 ΡΙΝΟΌΑἘΡΙ : 

ρποο ὁπρ. κών. ζ. ᾽μσόρεσαος 

: κώνο κόλα καρτα οἷά το χὲρσν ν ἄκοντζουτες αἷ- ΟΦ ΕΙΙΣΕΥ 1 ηΙὔΗ8Ν. 
.] 9: Ξ ο 9 - η 

απι απαµτες, αἩαηίάαις ο ον ο ως ΣαζµἱαμέεΣ ῥβρ,σ {α- 

ευτη Ἰωήάς 1αοσ]α Ἱαρίάεόί- ο Άθδλνοις οποτε οἼσεοιςἴο ᾿πεῦ ζπαμάρηπε ὧον, 
ὃς .  ρ- 2 -ςι μα. 5 . 

απς ἁμεοςτιααῖθης οπά[ς- ὅ 2ὸ ἰω -πωπαθλον ἔτ᾽ ὁν τς Ἅεἰ!{έγµηε !  Νοπάμην 

αππτΓΦζοπάπτη επίσιεπω ἔκάσῳ επί ετας φμήμῆπεγ- πανε. ὦ ο μαρό, - ώς 

εεπαροσίς Ἰπβτωίαπα οτε Έργματ κἄτο-τέλος. τῶν ᾱ- {11 : {εά νησπίομε 
απἰωαπετήαπι,ααοἆ απίη-  ρόώς { ΄ ν 

ας εετεαπωπίΌας, γ]άείῖ- Ὕ : αάΐο Ρ7οροΏΣΗ7Η εγαξ 

εοτ αυ] ο, ἀῑ[σο, ατα, {αἱ - αν Φνσαρδμαι βεμάκις Ρ2ΕΠΙΣΗΠΗΦΗΟΥΗΤΗ Ε0- 

τυ,δε]αέτα οοπέΐατ, ααῖδης ἔρνεσν χαίταν ῥεέδροισό τε δίρχας «Γεγεό γεάμηιΣ1 [γεμε- 

οπιπίδας Ερείπια ετας ἔφανευ» γε [οπάίδως εοπλς» 

ο να -υ---- 
ρίετιάστι : (εὰ βησυία΄ οες- «πβίομί Γμεγμηε,ὁ αριά ΕΜΤΟΓΑ1 ΠΗΡΥΟΡΙΜΦΜΟ. 

τατοίπα Ρτορ ή αν αδεσαηε νἱάοταπηετάταυε ρσαπαίσπι ρτο Υποφποφυς {ερατα τη ὅς ρεῖ- 

υαὔπι νοτξςοπθήεατατη Έτ οὖπι Υτεταις ἵνοσατη {1ο Ἰτι[ο[ο, αἶτετ Τ Πεβῖς ΥδΙ Ώΐτες- ἔοπς 

ε[ειαίτεσ 1η Ταςοπία υδΙ Βπαίμς Ἐπτοτᾶς,οετταπῖπα ρτοίρετὸ ετεδτόσατε εχ]ιαὐαῄεε, ρἱστῖ- 

βαὶς εοσοβῖς σοάϊαάτμσα «αρας τετυἰετμητ, οὗ αποςαρπά {πος εοπίριεαϊ ἔπεσαατ. 

εδἷά το ῃοῦ- Όμπι αἁπηιταείοπε Ώας [μπε ρτοξετεπάα. Ηῖς πιεπίοπεπα ξαοῖτ 

«ἁποτασα ταηεῦτα «ετταπαίππα ὃ ρεΏεατΗ]ί ΠΙσηοτΟ» {Εἶ]. ἄκουτος ὃζ ἁίσκου. Ίναπι 

«οπι ποπάμπα ετας Ἰπβίτιζηπα ααἰπαετμπαι,αμοά εσας ἄλμα, ὀὗσκος» ἀκόνπον» 

ὀβόμος, πάλη. 
: 

3) λιδως ὁπέτε Ώ ιο Εαοῖηητ γε πιεηᾶϊ {1 (ρεᾶλις {ε Εῖς Ίοευ5” νΏυπη απὸά 

ὁπότε Ιωὰε Ηπὰτὲ {ππιατυ:αἱεετηπη αιὸα (]]αρα 3. νθεῖς ὁπέτε Πε Ὀσεμής, εἶναι σα” 

εἷο πιει Ιοπβαῖη Ροβι]ες.5εά ποη Παμε αποπιοἆο Εε αΗεετ Ιερεπάιπι: 

ἕν. Ηᾶς 3. εβ ρετί. Ρατ. Ἱπηρετέ, γε] ρε {γπεορεα Εοσπιαεί Ῥτο ἆσων : νε] 

Ῥαοεῖεὲ Πεμ Πε 1η 3. Ρίατ, Αοτ.τ. ΡραΠ. γε Ἠμίας Οὰε» ΕΡ. τ. ἐτέκωθε ρτο 

Στεινώβησαρ. 
« 

ει ἓφ ἑκάσο. Ἠος εβτῷαν -Ὁ ο Φαλελυμως ἐ9 ἑκάσφ αλωνίσματ ὑφεισήκει τὸ 
Ψιχηφοςλσαι ν 5φαρζδαι. Ώοςεε αΠζεΩΙαπ σενπαθλος ων βµήεε Ἱπβάοτας», π- 

συ]ίς οετταππῖ ος Ρηαξση δε {εραταείττι Ρτοροβταπα ΠήΠε νιᾶοπισπα δὲ τς” 

σοαμα: {εὰ εοπίυπδξῖς αωήπα ες 1Ηΐς, βαι] οπιηίρης εκςεΙἱεπάυπι ἑπε, ντ οο- 
τοπα «θἹηπρασατεξητ. 

πίλος.Ἠδε Υοσ ὰ 9εἹοξιεαχροΏίεητ σὸ νμωφοςῦσωε , Ίος ο νίκη: εαροπάτασ ὃς 
«έρανο. Ναπα νίτάππα με Πηὶς εί οξττατηϊηῖς, γῤον]ᾳ πϊτωίτητα » ὃζ εὐγοΏά. 

1] ασαϊβςαοπε οες σε: ΟΙ. Οά.το. Δόρυκλος 3 τέλος σσυγμκᾶς φέρε. δῖς 'δε ἵπ 

:Ἠὰς Οἆ. Τά. τέλος μα χα) τέρνευ. Ἐϊ εετεὲ εετταπηηῖς Ηηῖς ο γιάογμα» δε ἁ-εοπ/ε- 

πεπά ΡΕΜΠ. Ξ να 

ϱ, Ατής. ρΓαρο{ρτο {αρ]υπδξ. ὄν» νὶἀεμιοςε ἑργμάτων. 1. ἀγωγισμάτων. οξ ρέοίς» 

ος εί, σλείσεις, ὃς ἔρεσυ Μετοπγπιία πιατεσία Ρτο {οσπια » Ἡ. 6. φεφαέοις. αὐφησά- 



5 μ ουε Ί 66: 
μάνα: {γπεορε Ροξή σα» ΡΟ αἰωθησαμλνοι,ὃτ ἔρανεν 3.Ρεσ/. ρἱητ.Βοροξ.ρτο σας 
ἐραφμδαρ.Λοτ:2:ρ3Π: ἐφαῄίω. ὃἷς αμξεπΏ ἀεε]αταπάα εοτα {επεεητία, ὧν τγων ἐργμκά- 
στων» Άλρωω ἄκοντος 1) δἶσες οεφαδοις φσλείσοις ταὶ κεφαλαὶ αὐαςησέρλε οι» ἔνθοέοι ὠφθησω ὁ 

ε) Θήβαρὸ Ὁ κξὶ Λακεδαίμονα. Ῥ οττὸ χαΐτα, ἀεποῖαί τω κεφαλίω. Ναπι ποῦ «Ο- 
σπα {εά «αρᾶξ «οἴοπα τοδ(παϊερασατ {εἆ ἁμία τοζυπι «βραξ -Θεεπρᾶπε ςαρί11 
14ο 1 ς επδιήεασ,ααοά εαρίεΗί ρτορτσίαπι εῇ.. - 

Δίας Ὀόσ-ρτοσσπιτη. Δέρκης. Ώῖχος ἔομς Ἠλεδ]οιὰ απο Ὦ)τσαιις Ροξεα ἷ- 
οῑᾶς αὖ Ηοτατῖο» ΜΜΐεα ΏΗεΕΗ2 {Εμ ά αγά εγΕΊΗΠΕ. Ἑὐρώτως αητετα εΠ Ταεοπῖα: 
Βυυΐας. Γης αὐϊεπα τοῖς ἐσεχωείοις ἄγωσ εἰατηῖε Τοἶαυπα Τηεδ]ς , Οαβοτεπι 
Ἱαςεάαπιοπε: σπέπιαμε παταἰΙ 1π {0]ο. 

πίλα;. ος νοςαριήυπα-αἆά]ς ροξτα νε ἀῑεατ «ρορὲ, ν]άε[ῖοει πο 1π αἶϊεπο 
{ο]ο δε ρτοεμ] ὰ Ραιεία ήεά ἵΏ Ρτοκϊπιὸ ΙΠ{Πευεο «ετεαπιπε.Ῥοστὸ {οἶτπη εβ {1 
πγἐπάϊπη έλα πε τεριπαίπει. Άδατα Πς οοπβταϊ ἀεθεε πεςεβατιὸ {εητεπεῖο, 
αὐθασάμδνοι Ῥαμόίκις ΕφάνεΥ πέλας περῳ ῥεέδρεια Δίρχαενὴὶ) παρ Ἐὐρώτφ:ς τὸ περα τητι 
«ῥεδεειετυπα Εὐώτα {ετυῖςες. 

-παράφρασιθε- ἔσῳδ.κώλ. Σ009 - «μετέφρασε» 

αρΦΙΣἱῥ σου ης 
Ρορµίατός εχίβεης σε- 
Ἠεγῷ δΡΑΥΣΟΗΙΗΤΥΗ- 

δαν απτοτη Τσ]. Ἴριί- Ἰφμιλέος ρᾶρ σεὺς, ὁμόδαρος 
εἰς 4 , ή ρορυ]ατῖς «5 ο 
Τλεβθαποτηπα οσἰσίηςῖι Ὦα- απο οδό 
«Ῥξείσπι Ἁτίτίς ΙΗς ΟΆτλο- ϱ Ἓρει, 
πο , Ἡγρετεποτε , Ρεῖο- 
"πο,νάαο, ἔτ ἘεΒίοπε,απος 
ἀεατιᾶ ἀταςοπῖς {ατα (αἆ- 
Ώῃς ετεαΠε ξεττητ-Τ η 4πο- 
ςης Ο2βοσ Ώαϊε Τγπάστο, 
οπῖἵπτετ Ταεοπες, Λεία ος 
οἶμης ἀι 8ος α΄ Ἄεῆαο τε- 
σε, ἰπεοῆς εχεε]ίαπι Τὲς- 
Σ3ΡΏε6 {εάετη,να]ετε. Ἠας 
ἀενοβῖςῖη ρτα(επτία ἀῑσιί- 
{ε ατε.Ναης εσο Ἡερτα- 

Τωωδαείδας οἳ τὸν ἀχαιῶς ὁ-- 
΄ ΄ 3 

Μάπεσὸν Θεράπναι οἰκέων ἔσοεν 
«χαέρετ’. ἔλω Ὁ Ποσειδᾶ- 
οτε - : 
ὠνὲ τ» 1 μῷ τε ζανέα- 

- ΄ ΄ δσο/ 

Ογ 2 ςέαισιν τ' αἴογνεοση πεει- 

εςελλώγ ἀθιδαρο 
΄ ον 5 9 Ν 3 

αρύσεμιο; φέσωρ ο ρος ὁν - 
ο 5 

πκιαίσην «γακλέα ο Α- 
΄ 5 

σωπτζώερυ πατρὸς αἲσαῦν 

ἁμγιάεν 1182 αριά 
Αεβάος αἴ {01 Τῥε- 
74Ρήές ἱπβαξίσαης {ε- 
4επη,δαἰμεγε. Ἐσο νεγὸ 

 ΝερεπόριεΙβρόςμε 
μπα »-ΟπεΡεΙή/σαε 
1β6 εοπεήηαης ο1η-- 
Ζ26Πε/Η. ε/εὐγαδο ῥη1μς 
ΦΗ3 12 ΟΠΟΥ: ῥε- 

1ο απ ρταεβ 14 Ἠπιῖής, ἁἱ - ς 2πέἔγζ1η Α/0ροάογ] [όγγεηε, 
επ ΤΠμπιο τὸ 1ῑ]α εεἰεβέλπτας, Οπελεβόσπε Ῥαοῦας ορρίἁο εἶάεπι Νεριαπο {ᾱ- 
ετο,βτόατε αἆ Οοραῖάϊς ίεα Οἱ8ΡΗΙ εὗρας, «Άσπιεη εοταροπεης,το]ο Ἀπήας Υ)έξοσῖς Ης- 
τοδοιή αυάϊδας ἱητεσίετετς ρτᾶεοπᾶητα εε]εδεῖς ἔοττηπα , αι Ραίτετα 1ρβύς Α{οροάο- 

«αυπι οοπίτατα εξ, 

Τφικλέος ᾗ πῶς Οοπε]υβο ἀῑβτεβιοηίς ρες {αἱ ωτατίοπεπα » αματα οβετε «οπ-΄ 

-αετίο αἆ νετυπαστς Τοἶαμη δε Οἴξοτεπι {εταιοπε.ς οπιρεΠαῦῖο Η]8 Βεποη νο- 

εσαπο,{εά ποπήπαμο» {άααε Ατεϊςοτυπιπποτε» αϊ ποπαπαΏ μαι δζ νοςα- 

-ἴνασι ευπάσαι Εασίωπε. Τοἶσητα ἀεποτας Ρες 1ΡΗΙεΙ5 βὔαπα » δὲ (αβοτεπι. 

δει Τνπόατίιάεῃ, -- ας. 1 κενο 
:ὁμόόαμος Ὦοτ.ρεο ὀμόφημος: απδε γοχ οσζυσε!ς ΟΙ.Ο ἆ.Φ. ασαὲ ρε: Ιπτε]ῆσε 



| 

Τ]εῦαπος. Πας ἀεγοεε Υἱάε Ῥγιι. 5. βτ.4.Οτεδιεῦ Εαἶ νε {
αεἲς Ἰωά1ςλε 5ελο]. 

Οαἁπιαπι {αεα ἀεπείαπα ἀταςοπῖς ποπήπες εοπιραταΠε » ΟΙ ἵΆππεΠ οἱΏΏςδτη- 

εαῖς 1άεΐδι5. εεεἰἀετίαῖ,αμήΏα; εχεερΏῖς Οεοπίο,Ηγρετεποτε,Ρε]οτο,Υἀφ
ο, 

ἓς Εεἰήοπε»α αἱ ασαρτοὶ.Ἠ..ς. (217 ἀϊοεδαπευς.Ραή{άπ.ΐπ Β
α05. 

ον Αχαιδί. Νου Ππιρ[ίεἶεετ βσαϊβεαι ὁν Έλλησ Πευε εχροηῖε ελο[. {εά 1ῃ 

Πιαεοπῖα. Ῥεἰπαὴαα επῖπα {οἡ Τναεοπες ὃς Ατβιμί εχ οπιπίδις Ῥε]οροπηείί Ίπ- 

εοῖῖς ἀῑδ {μπε Αχαιοί ». αὉ Αοΐσο νυτοίυπιααε Ρορυ]οσαπα τερε. 5εά ρυῖα 

αὖ Ηετας]ίάϊς ἰη εαπη τεβίοΏσση πάρτατυητ αμ Αελαία Ώμης αρρείῖατης, βαη- 

{1η. 1η Αεὐ. 
ο 

ὑψήπεδη, Οααής 9εἰνο]. εως Τπεταρηςα αβρεῖίος ὑψπεῶν Σάιαια εξ κώμα. 

Λακωνία, παιάάσπα Ηοπιετυς κοίλο Λακεφώμονα ἀῑκίε. Ωμοὰ ἴσα {οἶαῖς, άϊσεῃς,, 

εαµαϊη Ἱ αεεάσαιοποπι αὓ Ἡοπιτο ἀῑσῖ τείροστι γἱείπατυαα τρία: ὃς ὰ ΡίΠ- 

ἀατο ὑφίπεδη, διὰ ταὸ Ἡ οἰχοωώτων αβεταί τε Ἁ) ἐυφξίω. Ιἀεόαυς ὑψπιδο 1Πεεερσε- 

ταειτ ὀπίόοξον. ΟΦτετὴσι ὀψίπεδὸς ΥΟΧ εβ Ροξιίεᾶ Ρτο ύψμλὸς, ᾱ- ᾱ, ὑψιλὸν πίδω. - 

Αλών. 
: 

χαΐρετε. Ἡ αἱεάϊσεπεῖς εἴε [ος νετραπι ος 1οσο. Ομίας γίπα γὰε πιη]ίς ἆς- 

εἶαταευπι αρυά Τ.μςίαραι, Ρο {αρ/α 11127 Γαἱμεσπάμ». 

ἐγὼ Ὁ.Ἑραποάος 2ἀ ]αμάες Ηετοάοτί,ααεσι Ιαπάατησης ἃ Ραΐτε Α4οροάοζο, 

Νερειαῖ σπεπείοπεπα οδίτον Εαεῖε» νε Ἠδίας ααὶ Πνηιία Πδ1 {αετα οιῦετηαδα:: 

Τανή,νε εετταπιὴηῖς 1οςί 5 4πεπῃ ἀῑηήππη οὗ εεπορ]ηπα Αροἡιηής {αετόίααε 

]ηάο».αρΡε[αι- Οπεβείῇ νε εἰάεπα {αστῖ. 

ζαία. ΠΕίνπουαι ἔλεῖι ξαεπήπεί σεπετῖς{άαπε Του. δὲ
 Αεε.βευεί δε ὁ τάρταθεεν 

αρμά Ηεβοά, 
Ογχεςίαιση στ) ἀῑόνεοσ. Ῥεηρίταας ΟπελείἩ » ας εβ Ῥαοιία εἰπίτας {αο{ᾶ 

«Νερεμπο,σε ἀοςετ Ηοπιετη5 
Ογε όν) ἵερον Ποσφνίου ἀγλαὰν ἆλσος. 

Έαδοε ποίπεῃ αὖ Οπελεβο Νερευπί ΠΠο,δς Πτα εξ αἆ Οσραϊάετη 1αεάπι,ανς 

δε Οερλάῖα ρα]ης νοςατυσ ἀεόᾳ; ερας μυίσ γεν εεἰδαῖε,ἀἴόνεοσ. Ὠαείμη» Τοη-δξ 

Ροξε.ρτο ἀῑόσι.)οσ]οὲ αμ ζοπι εβεττις ἀῑὼν Ρτο κἱῶγ. 

«ριεύλλω. ος εβ,δεεοπεύων,ἐυτρεπίζων » παρᾶσκενάζαν. 

ὠθιδα. Ὦ οτρῖο οοπ1πι. ἀμσύν. Ώ.ε ἔμνον. : : 

οαρύσομα. τος εἴτ, κα) ὃν τοῖς ἔπαίνοις ἆἄδε γηκηλόθου ὑμρήσω Ὦ ὃ Λσωπιδορά σορςς 

ἐυδωκωνίαν, Ἱτασιε ρετ δι αἲδ.ϱὂς Ιησε]]σο Ηετοάστωπο»δς ες πμὰςο]αιιάες 1ρ- 

Ώς, Ψος ἀγακλὴς οσευτής Οἷς 9.ΡΥΞΑ.. 

Μεταριοσίςα νος. ὃσ
 

παράφραση. ο. Εροφὴ γ.κόλ. ζ. λετάφρασις. 

γοὶο ας Ότεδοιπεπασι Ορμθιλωώό τε πασθῴαν αρου- Ογελοπεμέφµε ΕΙ- 

Ἰαπάατο , σδὶ Α{οροᾶοτας αν’ {1 ΤΗ τΦμοά {Ρ/9 

ο. εεεεα σώος ο α 7Η) ἐεειδόμόμον υαναγίοιο μέν ΗΩ ταύμ εκ 

ον πα, ἐξ ἀωρσρήτα, ἆλθς ὦγ-κροέ-  ηαΜ[αςίεχ 1ΑΠ/Φ 

Ίπαγ1 1 ουγεηπάο ἐχέβ- 
Μοίρισία, εχεερῖε , σταπί{- σᾷ 

έ 

3 
ῄπις {εῴποπς 



Τεταιή ο νε Ἱ- - ὧδς 
Άπια {εάϊίοης Τ]εδίς εκ- «έξατο σωωτυλέαε πώφ αὖῃπ βίο, ΑΕΠΗΛΕΥΗΥ- 
Ῥυ]έωπι, δε εχἰσαῖς ἁπταχας ᾱ- {ο {α ῥγσμαμη γεβέ- 
ἔπαταπι 4αεπ]αξᾶ ρατώδας ἔβασε ἄντμερ τος 11 εἨπα ος 

“πβα[μιαν αολοτεραα ο ο ο ο κος .. τν τς 
51] τεΠαπῖας εοἱῆσετερο- σὔγγεγης ευαμεεια», 9 πποησας α οοεσοος 
επεσαε. δεᾷ Ροίζεα {οτς 1Ρ8 γόῳ : ο Απζε ἁ2Η7ήΠας 
εοπβεπίτ2 εξξεσῖτ, υετεάΊπ-- -Ά) φερμάδειαν σέρει Ῥεσση [τε 10πο Ῥγομή- 
τεστατα {α]οίατε πι ραῖ- : 4ρΏάε ΣΕΡΟΣέᾳ5. 
6Πηυπα Ώαταπο τεβίτατας ο ; : ἃ : : : τος : σι ς 
Εαετῖε,εταπο οἱ Πάαιαας γῖταπι Τ Πεδῖς ετεσετῖς, Ώας εαἰαπεϊταίε ρτα επ ὃς {ε Ρετετε εἁοέεις: 
ποπϊάεαι ρίσατος 1έξης{αρῖτιδς ποεΏπηεητα(αης ἁοοισπεπτα, 

Οργοιἡνδέ τε. 198. σεηῖε. ρτο ΟρχδβΔν8. Ἠαιε νερεπα» Δήοροάοτϊ ραττίαπι 
Άτημαι αρρε]Ίαεποι ανά εεξει παταἰε {ρβιις {οίασας {εά αιὸά Ἐπερίς {ῃ {εο- 

Ἔοπε απαἆαια ρα]έης εὸ ΕασιΠετ]δίααε τάπα ματι 1Π ραιτία παδίταᾶεες ὃς οοπι- 

αποάα οπιπία ξες]]ὸ ἰπμεπίβετ. ΕΕ απτεπα 1δί ραιτία γδί Ῥεπεεβ τ δε 
ΟΕ (οὔ 11 [οἱ ῥραστία εῇ» νε ρη 51015 «417, 

σε γοίπει γαῶίο ϱ Μο Η14 1) ογὐε νοἱαγ. 9 
γατῖα εαπιεΏ {πηε ἵπεεσρτεσ ισα ἔας ἆε το {εητεατία,α1ᾶς Βτεπϊταςῖς «δυ{ς οπαῖξ- 
ξοραααἱάεσα πἰα1] ΠαθεΏς εοἶοτῖς.ΟσεβοπαεΠας΄ευτεω αξ ος Εᾶς βσίτας, εἴὲ 
Ῥαοτία. Εἰιίάετα ποπαίαίς νερες α[ῖα {υπεἵα Γμεβαίία,Μαςεάοπία, Ατσαάτα, ὃς 
ἛἜυδαα ϱατγβΐα, ἂε αιϊδας ψίάε ᾳέοσταρΏος. 

ἄνυ.Ηας ἀμο τε]ατῖτα ρετείπεηε αἰξετιπι αἆ Ρρὲκεεἆεῃς ἑοΐοι » αἶτεσηπα αἆ 
ἼΠοππεῃ Α{οροάοςῖ. Ὢ. ἆ. { Ορχο-ἂμᾶ πατεῴα αβνες ἂυλ Ασωποδωςον ἔδεξατο «Ὁ 9έ:-- 
ο] σωυτυχία. γουαγίοις εξ ἀμεπρήπου βαλάοσης σωδεισν ἐρειφόελρογ. ΑΠεσοσία ο αιιᾶ Π.. 

βπήῆκας Αἰοροάοτηπι ες οταυ]τσπα {εάῑείοπε πη]σάπι ἀειτίπιεπεῖ εερῖϐε» δζ 
ες εμπα]εα αΠθυίά ἂς τεῦιης Ες (Ηβάαχίβε,ξπίης ορετα {είς {π α[επο {ο]ο {1- 
Πεβτατεε. 

το ξρεσδμβρον.Ἠος 5εο].εκροπῖξ βαρώνό(όνου: αἄοά πιεπάοίαπᾳ ε[ῖε ρυζο, δὲ ΡζὉ 
Φερέώνον Ἱττερββε.Νεαιε επίπα βοῃα Ρταβς ε{ξ βαρωόμλνον ὅπὲ ὃ γαυνίας» [εὰ 
ΦφερόμΆνου ἐπὶ γαυαγίας. 

γαυαχγοις..τηπες εχεερτο 9εΏπιάϊο ἶεσιπε γαύαγαις. 9εὰ εἶπα μή [α- 
5 ηεησα»νεί (νε ἰοσπίετ (1εετο) Σαῥηζαι ον παΗ[γασίο Ἱπητε]]σατ » παοὰς ἱερᾶς 
ναυαλίοις, παπα ΕΞΠ γαυαγίο δε γαυόγων Πσηϊβεξι πάσαν γαὸς ἀπώλειαγ:ταπΊΕΏ γουᾶ- 
ιο ῬΡεςυ]ίαστεετ ἀῑσίεατ» ασ [7σΤΙΡΏΣΜΗΗ, {ήμε ζμοή ]αᾶο παΗ/γασίο 7ερεγζ- 
ἔπγ όν’ οοὔησ]ηγινῖὰε Τ.εχίεα.Ιἀεόαιιε παναγίοις Ἱπεετρτείατε,νι Αεπη ης Ῥοτίας» 
Ἠαα[γασή Γαὐύ, νεὶ (4 πιαυής Οἰςετοπῖς γή γετδις) {2ζμ]ς εκ αγας1ο εγε] 
εεἰαανΠπιρ]ιεῖεοτ η [γασήσ. Ναπι Ίνας γαυαγίς βσηὶβεατῖοπε ν{μτραευς ἀ(ήσε- 

5οπε,(υΏα αἴε, Νοιέτασίμπι τεῖρ. εο]Ίσετε ὃς «οπαππώπεπα {9ἵπεεπα τεβεετε. 

Ῥείρίαϊε απτοπι αά 1ἆ αποάἀ πο τατὸ αοςϊά]ε,νε αἷσαὶ παυίατι ἁῑβο]ωτῖς εαδη- 
Ἡς 1π/κέ Ιπροτεητη Ιπεοίητηςς εωαάστς, Οποά 1 παιάβαμοπε Ραυι εοπερί- 

{ετεβαπτης Αάῑα Αροβο].εαρ. 17. - τε 

ἀμεσρήτως Ὦοτ.ρεο εοπητη. ἀωωτεήτης. Νοπιεα ἀμέσεητος εἴξ εοἴππα. βεπετῖς: 
Ροξτα εαπιεῃ Ηιήας σεπετῖς νοςαρυία Εαεπήπεᾶ απσαυς μα ἵοτπασμαιοης π8- 
Βεπεινε ἀδαλάτηἀμβείήι δε Εποϊ]ία, ο 

τε ῬῬρρ 



πππηης Ππρετήτε,Ῥοπάφυς νοτβα ρσο]αβοτίδας οτωπίσεπῄς ἆατε , 41 

6όό ς ῬΙΝΌΑΕΤ 

οχυῤ-δί αὖην. ΑΠεσοσιοὲ εἴῖαπα Ἀ/οροάοιϊ τεάϊειπα ἱα-ρασίαπι ἀείοσϊδᾳε. αὐὲ 

ασίαν ἐυαμεείανοϊπτε]άσε Ρις ὕποπι ΕοεΠεϊτατεαι» ανα ΤΠεΡί5,
 αμα ρτορτ]ὲ ετας 

εἶμς Ραιτία,αποπάααι Ώγπεῦατατ. Ὁ οτίςσα. εἴε ὀναμεεία Ρεο «οπωπη. ἐνημεεία:ρτο-- 

τὸ εί ῥοπιζ » [ἐγεηίήῶ θὐδία: πγεταρλοτὶςὰ ἐντυχία » ἐνποτµία.» Ρ7ο/ῥεγΑ 

[τέμπα. : 

Ίο. ἔπέβασε. Ώοτ.Ρρίο «ΟΙΩΠΙ. ἐπέβησε. 3- Ρεγ[ΓΑοτ.1. ἐπέβνσα, νετρ]-ὀπιξάρω» ᾳμοὰ 

μάς εταπβεϊιὸ (ωπηίσης ρσο ὀπβιβάζω Ποεπτία ροξτίσαινς Π. 9. Υ.12 9.0) ῥά πο ἵπ-. 

σπων ᾠκυπόδων ἐπέβησε, . 

πότµος συγγεὴς. ΕΟΤΕΗΠΑ «οπρεμίάα ροξίς εβ, απα αὖ ἵπευπες αἆ εαἆςητεπα 

γίαυε σίταπι εοπήζασεΣ : γοσαιής οαηάσπα ὀλέμοα. ἡρέθλιο Ο]γΠΡ. 13. απτΐς, 

5.σμεπι [οεάπι νίὰς. Τεεπι οσεμτεῖτ πότµος συγγῶης.Ἀθαι,σ.Ητ. 3..: 

ὁ πούησας Ἡ. ποπηε αμα ἆοσεῖ παθήματα εὔε µαδύµατα : εὔππαιε ο[ξεπάϊς 

Αοροάοτο-εοπισπάτε»εμή παρά τοι άγινιο αἰχὶ {ωιτ. Ὑϊάς ἴω. Ώδης τεπι,αἆᾶ- 

Ρίωαα ΡΙ{5οΥ. 11 {1βΙ1.. : 

παράφραος. αὐπορ. κὠλ. ζ- μετάφρασεο-- 

Οποά αἆ Ἡετοάοιωα εἲ ἳ αὐντὰ χδιτάκενται πάσαν ὃς- Ομρά ᾖ νΙγεη 26ῤσΣ 

Ἀίσπι αττίπετ,ἰς πυ]Ης {απι- ο δη μ- 

Φεῖδις πεαης Ιαδουίθης ῥε- - αν , ο παν αλά ο . 

Ῥετεῖε. νε {ρεσππῖπα {ας ἀμφότεεον . φαπαίαις τε πε πο ΟΡ 20 : 
δή ὅ ζαὐογί]δης» 

«ηπταεῖς «εάετετ : ο {άαπε 70159 

που εβ Ἱπαϊάεπάας,[εάΐαα- χεή γι ὀνεόντεοσν ἀγάίοερ, κόµ-. 0Ρ:2Σ6Σ έά8) παζξ πιά 

ἁαπάας.Χασα { σττας ντ {π τα : σηέλεαπι σ/ογΙαΣίοπεπα 

Ίασετα ρτοεατ,ξαοῖτ πι σς- 
πετοίας απῖπιας εηπι Ίάθο- 
ασας Ἱπεππωδαξ,ταπα Ἱπαρέ- 
ἃς παῄ]ς-ρατεας, εὖπι ἄπα-- Χούφα οδσις αὐδεὶ σοοῷ 
γεκοαπε Ιπεοαίτα πλαπετα. αὐτὶ μόχθων ποωτοδαπῶ ἐπον εἰἷ- 
{οΐεας, Φααᾶπι εἲ ντ απ{- ως 

: απο, : πουτ ἀγανογ, 
εὔπασε π]στασίς {ρεοίσπεα ανετα ο Εττ 
εάῑάῑε Εῖς ρταζτιεῖς , εἴετα - ζω ἔβθωσα ΧΦληΥ.... 

Φπιπεπα Ἰωπ]άίβσα εβΙπαῖΏδ. 3 : 

σασπίβςο Ἰαπάεπι ὃς ο]οτίαπι εοβ/ίεαπατατ} Ροξτα ἁσέεο; βαυἱάεσι 

9 Φδονέραια φέρε λὠμαις. ποπ μιά επιόμετε 

ἐπεὶ 
αλήηότ ῥφηίεν {εκό 

εΏ ἆοπαείο νο {- 

ΡέζηΣή » Ρ76 ἠαζογίόα 

ομηίσενω νεγύατα ἲ- 

εεη{0 δοΡΗΠΗ » ϱΟΠΗΗΗ3 

πε εέσετε {εειδ. 

ξεεῖ]ε ες 1111 ἵεπε ος 

Ῥως «οπσρᾶπε σ]έτοτὶ 

ὃς εοπεϊµη Ρας εσῖσατ ὃς εχοῖτες οσπάππεΏτωπα. 
3 

ὁ «) αἰετὸ.- Ῥεταξια Ἰαιὰε -Α{οροάοσ!, τεάῖεαἁ Ἡεγοάστιπι αυεηι ἀπρηεῖ 

ποπήπε ἱαμάαε,ασὸά εωαὰ {μπαρεῖθης , εαπα {ο Ὀοσίδιας νίστάτεπα εχετςξᾶῖ. Πας 

ἆμμο αμτθπα, ηρΕΙ5. δι {αύογες εοπἱαπρήε Ο4.5.Οἶγπηρ. ἀεὶ «ἳ ἀμθ᾽ αὐετώσι πέχοςν 

Διπαύα τε µῤγαπα. Νεςεβς 1Ρίεατ εἴξεμτη απ! γίτευτεαι «χετεετε να]ε, ορὲς Ἠ- 

Ῥετο υπὰς {πσηρεης Εεῖατ, δε ππρίσταπη εΠε νε ]αΌοτες Π/αἰρίατ. Ίδαπι σωμ/εοτᾶ 

αάτεμίδης ορβατ τες απσυίζα ἀοπα - δς ἄπονον ἔλαβοι άρμα παῦειί γε: ΠΙἱ Ππε - 

πωηασηο νίτα Ιαῦοτς ἀσάιτ πιοταθυς. Ἠοτυπι γεια ας θὰ ἃος {ρζυπαπεςεβα 

αἶμπι ἆοςεε ἰάεπι Ρ]πόατης 1βΗπι,ό,αατ,τ... 



Ἡςτημ. ο Εξ Ἱ 667 
οὔῳ ὀργιὶ δυραμάϊ κε. Ὑξ Πε ας εοπβτπδξίο - εἰ ὁἳ αὐτὰ κἩὶ «ώσαν ὀργαί κε 

«φάκενται ἀμφότεξο) ἑωπαίαις τε} ποοιςρδες» 6µπιε ὀρχαὶ Ὀοτ. Ρο εγω ὃς νι {αρα 

ἴαπα αεεερΊε Ροξτα, εχροπς ἀπιτήδευμα. Μεπὰορὲ αιλάατα Ίεσετιητ αἲ δί ανετα) 

αωτάκειται ρτο κατάκεντω. ΔΗ] εἰ ο) αλετᾷ χωτάχειται: αμαΐι ροξτα ας Ἠετοάοτο 
ἀἷ- 

στιλ [ὲ νι ηΣΟ πεΜΙΗΡΗΣ. Ωποά {εσῖες εοπτεχευςτεϊ]εἶς. Ίψαππι βεπεταῖί ε 

{εητεηεία,α μαι Ηετοάοτο τεµπαα ῖς αρρΏςαπάἆαπα. 

αεήγη.Ἠος η τε]αυσα εί αἆ αὐετὰ. ὃς ἐνεύγπεοη ο εἴῖ ἆαῃ. ἴοᾳ.8ε ροξερτο 

. ἐυρᾶσι, Αυταοσῖς πλθης πας εξ, χεὺ ὃ τοῖς αωπίω αβετίω πόνῳ 3) Φαπαόᾳ »Ελτημδνοις ὑμῶν 

φλόόναι» }ὶ τοῦ Φονευ. ς 

(ὠχωώσεα κοµπον. Τηεε]]ίσε ὅμρον ααὶ εοπείπεε ὃ ὃν Ἡ κατορλοµάτων ἔπεινον. 15 αἲϊ 

Άγππαυπα ἀεδες {ή θετο εβ ροξτα. σώµα, πος εξ γόφ»νεὶ εφεδα. ΟΡ{ευσίὰδεχ- 

Ῥοπίεας (2ηγεησή», εἰατίὰς 44198. : 

ἐπεὶ κούφα.Ἑ ατῖο εις νἲτ οὉ ρταε]ατὲ Ρε Ιαιιάατί ἀεὈεαε,ρείσαα αυία ἑαςι]ς 

Εᾷ 1ὰ ρταίατο αἱ δεὶ σορῷ ΥΥ0 (αριεηγηιπαϊσαπα Ροέσα.Ῥοξτας απεςτη ἀῑςὶ σορὺς 

ἃ Ῥιπάατο , ἀοευίπαας ἵπ Ὠᾶο τετρα σοφῶν μήεοσ, αυ εαίαης {ἴτ. 1.1. Ο]- 

:Οάᾳ. Ἐασίίετι ἀοπαείοπετα ἀῑεῖε, απία νετδα ρτο {αξἩς τεροππετ 5 τ]]α οἳ- 

τοτα ἱεπίαν πας σταπία ᾗµας: ΡΓᾶίετεα Ῥοπις ροξτᾶ εχ ΕαεΙΙϊ Ππεπίετα Ἀγπα- 

Ώμπα εοπιροπής. 
παντο δω πών Εἷος Εἷε,παντοιων. ὃτ εἰπόντι ΠΟἩ εἴποντα ΙπεεϊΗσεπάυπιρνε ευαα ρτε- 

εξἀεπές οὐφοῖ σοοῷ «οπΏταατιιτ.δε ὀεθωσαι {ηδαιάιτε νη]εαητε {ε ἕνεκα αἲ : ντβῖς 

{ει Ίοσμπα γετοταπα {εΗ (ας. ἐσεὶ ῥᾳθία οόσις δι σοῷ αὐδεὶν ἔπος ἀλαδο εἴποντ αἲ Ὦ 

μόχθων παρτοίων ο» ἕνεκα, αν ὀρθωσαε ξωωον κάλο). Οποά δι εαροπεῖ εείααι Ταίπα 

ΡαταρΏταβς, . 

ἔιω ὂν κάλογ. Αρρείίαεπιεο 1άϊς]ο.» γοιγὸν κόσιιον εοηΩΗΠΡ ρε «ὁ' οΥΠΙΠΙΕΗ-. 

μη, απη τος εἰαίτατί εἶπίς γηῖας Ίαμς ουπαππεπίο εεάτε, τὸ χαλον αητεπα {1δ- 

Παπεϊαὸ Πσπίβεατε ον ίπρηγμπε, άρει», ρτοῦατὶ ροτεξ εκεπαρᾗῖ5» σε αµμπι Επ» 

1ἱρ.αῑε τὸ καλὸν αὗ βίς, ελάεσπα βρπίβεατίοΏς Ροξτα ἀῑχίς καλῶν ἐπεχωείων.Ο4. νϊ]- 

2 εοἱοτ.βτ.Έε ἴπ δῑς εβ 2.τατίο εως υὶτ΄οῦ ρταεἰατὲ φείτα Ιαμάσπάς» ἄτ» αὐίᾳ 

τεῖ]ε εξ, δε εοπισιαπὶ εἰνήππι ποποί οεὰις. 

πράφεασιεο : Επωσι.κώλ.τα. ον Εετάφρασες 

Όλα απτεαι Ποππασι μιδὸς }ῷ ἄλλοιςἄλλος ἓφ Ἓγμα:  ἨΜεγεςς επ 4123 

ο. ανα ο ρμεν.. τς αν αἷ-- ο αν {οί ἁίεν 

πι]αὈοσαση ἆπ]εςε {ο- - 7 τίατσσα ο Ῥρώποξς γλυκθες οὐ οσα, «ρα οέφεε .] 

Ἱαήαπα εχίσαντ : αἷής απ{- 
ἀεπι ἵπεταπα, αἷῆς Ἠοπος ο ια κε. 

Ρίαεετ]τα Ρεεπάπτη ραΐο- Λλολάχῷ σὲ ΚΑ 0) ποῦσος σεξ- 

Εες. αστὶςοἵξ. 8Ώεαρες , δς θει. 

αμῄευπαωα παπείαο ης. χαςοὶ ὃ πῶς τε ἀμμύω 
σοτῖο γιέαταατ,παπτα, ΡΗ- ον ρε 

επτοτεςτηετεατοσςς , υεά ον τν ο τν ος Ἁπηλεάζων, 4ἱ5-ΑΣ Πέ  εΕΥΣΑΠΗΙ- 

εοππρατατε, γεπεή(απο ἔα-. ὃν σι ον ο ο” λα ην μερες ργα[μητε- 
πετ ῥτορα]ίατε «οπῖτεη- αρη- Ξ ρῬ εφ τν 

εν ο τς 

µβλοβότα τ΄, ἀρετα τ΄, ὀρύι- αγαξογέήπε,αΜεαρέφεε» 

εέρπε σπεπα 1147 σα 

Οἱ 2602 1101/43 

Έρεγασε Γσπιοι ὁ τε” 

χγεΡ7άΦΗ1/47ε εοησέΗ- 



.. “ρηνυοκς -- 
ε ἆσπε : αποᾳ α εβεσεήηξ,. τοι χὺδος ἀβρὸν, ΡΟ7Σ4711 ρε ῥΙεμάέ-- 

{αι ἱπουπάασα Ιαδοτᾶ σωετ- οὐ ἀγρρυδεὶς , κέεὼε ὃ- ο ωσή ίσως ο σες 

εεάξ θεεερεητ.5εἆ ατλίς- ε 3: αλος σον δέχεται, πολιαταῦ ἴεγασα (π επ τα. πηἩτέίαπε ῬΡετ τις ες κε κ - ὅ- - ; 
τεπιρ]απι αἀτοπιρίυτω Ἡο- 3 ων γλῤοσας αωτοῦ, . "«ῥέτεςγΙΛΟΗΤΙ Πη- : : ΄ τα 
τοτῖς αάϊξατα Ώαδετε «οηᾶ- φᾳ Ίογεῃ. 
τὺς :ὄστε Ριεε]ατὲ σεβῖα γΠΙςατη Ἰαυάϊς πλετεεά επι εαρίαητ Οποπῖαπι ᾳΏΙεμηστς γε] η σετ- 
ταπήητο ας, γε] 1η Ῥε[]ο βτεπυὰ {ε σείτε , δε Ιαπάες Ρες ελἰπιίπα Ἠμ[ζοσιαπα ὓε , {ρ]επά σπα 
οσραπηεπευπι αεεερίς,/πεσῦσῃ ἔεεῖς πιασιποῦση : Πα πιάεπι Ίαης, «πα {επΏρτῖς σιαυάατα ἔος- 
τἶηπα γίοσπα Ρταεἶατα Εαεῖποτα, ἔηπι ΡετεστιποἵΏση τησ οί οπα "ησοις {αρ Ρεάϊταης , σῖς- 
εασις αωωρ]ήἔππυτα «βὲ ρτσήαπι, ξ 

μωδὸς δ. Υεἱαμάσπι ΏοπεβΙβίπιυτη ες γὶτεπεῖς Ρισαήυπι οεπάσε, νεῖτᾶς - 
εοἰἶατιοπε Ριαπήοτήπ],ᾳυα 8ἷης νκα βεπετίδιυς Ῥτοροπυπτής, Α Πα νίτα 5επε- 
τα νιᾶαπα ουσιπε , ὃς ]αῦοτίς Ρίαπµπα ξος Ρµταητ{εά ατβ]εεῖεα. δι πα ιτῖα 
Βιάχοβ, Ποπογίβςατα Ἰαιάσπι ρτο Ρταπαίο τεροίεµητ. γ]άετ αμτέσα αμ]αῖς ο μα! 
το {Πτεταα]]ο Πποτητῃ 3ῦ ἅοποτε ἀῑβει. η. 

ῥΗλοβότῳα, Ὦ) οτ.ἀατ.ὰ Ὦ)ογ.τεζχο ῥηλοβίτας, Ῥεο «ΟΠΊΠ1, µηλοβότης» ἵν.ε.ὁ Ἡ οὰ-- 
λῶχ,βοτης, Υπο νοεαδη]ο» Ὕομειξ, πειµζω. Ρτορτιὲ ββηϊᾶτατ ο ραβογείη : τεά 
Ώᾶς ἵπ 6επετε {Πποῖεας ρτο απουηπχηίς Ρεςειάσω Ραίίοτε. Αεέτα ος. εείαπα- 
ἀᾳατ, ἀτεᾶτο Ώος. αἀόταρ,ρτο «ΟτΏΠΙ. αβέτης Ἡ.ε. γεώς2ρς.Ῥοτγὸ ὀργιχολόρος ε{ί ὁ πο - 
ὄριμδας λολῶη: αἷὰς ὀρίδεδήεαι  ἔριιδας Ῥηρένων 441 απίδ ηά1ΑΓΗΥ » 081 ἄμες 4- 
2ήΗ1. Ὁ οτιεὲ εξξεσεις Ῥτο ὀργιδολόροε : Ναι ὄρις Ώαδεε «οπηπῃ. 1η σεηῖτ. ὄργιδος» 

| δὲ ου. ὄριλος. 

) δν πντος φεέφει. ΠΠεε]]ισο ὃ ἔμπεεεν ΕἰΙπι ΟἨεγβρρο,} ἁλιέα εἴπα Ῥιάγπιο, ] : Ῥσατετεα τν. ναυτέω. Ν Άπω τπεῖςατοτες,ρήςατοτες,δε πα Ιτος αἩξ πιατε. . : ' Ὅλασει ὃ πας τς. Ἠϊς νειβὶς ἁος]αται βΏΕΠι Ρτοροβεοτηπα υῖτᾶ σεπεταΠ1, αυ” 
| : οσωπῖους Ες εἴε,γε ὰ γοπετς Ώπεπι ἄτεςαπε,μος «Ώ νε τεπα Εαεῖαπτ,δςε αἆ νὶόχααι [ πεσεβατία εοπαρατεπε.γ{άε Ταε1η. ῥαταρΏταβη. Αἰανὴς Εῖς ἀῑεῖεης λιμὸς νε ναῖε 

5ομο],νεῖ χλεπὸς» παρβ. σὺ αἲ αἲ : γε] δίωεωὴς παρα τὸ αν. ος νοςαΌυ]ηπι Ίαπι 
οεσασήε Ῥυσὴ. Ο4, τ.δς 4. Σέτατω, ΟΧΡΟΠΙΞΙΥ ασεύφε: ππεεαρλοσα {ππαρτα αἲ ς απξ ἠπεοπάπητης αἆ αἨγσαιίά Ρετβειεπόυπχ,δῖς ΡΨΤΗ. κα ξωωώσ οἲ ἀμο' αρεσως τέ- 
σοιμίρα. (ατετήσο Άαης {εῃτοηεῖαιη ας ἀες[αταὈῖς,σᾶς-σες ὃ λιὸν αλεπου- ἀπεδερα-- : πεύων, ὀπρκειταν, τοῖς Ἔἔρλριενὴ) χάμωε,, 81 

Ὅτο ος αἳ αμφ αἀέθλος, 
Ἰοησὸ {πρετατε. . 

µ οσον» ον Έ 5 τε : 

ο ρε αν. ος 2ΕΦοµα. :νεὶ ὀνετοςο ἀλρεέως Όσο 
ἁἲς τις ὠλρρένω.πολ] τα». Ὦ) ΟΓ.ΡΤΟ πολι. ἀτεξο ροξσῖςο πιλιήτης,ρτο «ο 
λέπίς.}λάοσης ἄωτο; Ῥηῖα ὃ ἐυθνιύαμ. ρε 

«Σπίοτε Ἰαμάεπα , αι «β γίγτμεής Ριαα Ηπα,οπιητα ρίπΦ 

ν΄  Ὅτ 

ροές. 

διά ανς νοκ -ᾱ 

ο 

. β / ιο σεράφρασις. 5εεφη ὃς κὠλ. ἔι - μετάρρασ. 

5 ος Ἂν .. κ. ο -- 3) ΄ ’ η 3 Ῥοσσο τος πος Ρταιίαπα.. σμμι ο ἔκα Κεἰτν σ)σ/2δοΥ ἡὸν ος «Π{ρίῃ ζρωέ δα--- δα, 



στι σσετ 
(τον ἀμειβομδύοις » ἔνεργε- Σεξεξεητες Χερεαπο 5410Γ- 

Ἡ{ Πἱ1ο εείταπι ττ]άξιε απ: 
εἰεωτῖ, ν]οἰπάπιᾳ Οπελεβῖ 
ορριάυπι τεπεηξῖ, εὐτοεσΏΙ 
Ἀτά(ααε εαὈεβτῖς 1πΠευτο-. 
Σεπ), ἃς ε εΏττα Ἠετο οτί, 
ευ νιάᾶοτια ἔπιτ απτδος, 
Όρος τπεσίτατη ος Ώγπιπο 
ςεἰεῦτατε.Ώεςετ εἴιαπιτάος 
Άμος «οπρεἰ]ατε Απορηι- 
17ο. {εΙ]. Ηετεαἰεπο. δστε- 
Ῥοτεπι Τοίασπι : {πα υζάςσα 
ΕΒΠετευ]εα ὃς Ιοἶαια εετῖα- 
σηίπα Τ Πεδῖς οδεΙσαάς.Ῥτς- 
τετεα Ρατ εβ 
{αοτὶ νὈΙ Ὀεπηεισῖα: δί-Ἐπδαξ νὃι Ῥαβίοα 
αὶς ἀμοάεε]εςαά σπεῖατα τοῖς ΡειΏείτητ. 

που 
ς ΄ « ’ ϱ 

αρμάτων ἵπποδεομιο κελαδή- 

σαε, 
ὃ σέω Αμοισεύων σώδας ὦς)- 
ἐκ 

σεν, Μιύα τε μυχὸν» 
το Φαµατεες κλυ} ἆλσος Ἐλευ- 

σγα,κῳ Ἐὺ- 

βοιαμ. ον γναμπιὼς δεεµοις. 

66ο | 
24711 θ4βαλογἱ 28/4 
Τ110 γ1ΕΙΠΟ σγΑΣΙη7ε- 
{ετεηέες θεποηπετγο 4ε 
ογγίδης » ῥγαβά1 ογ- 
{η ειεγΊηηη γι 
410 ϱ4ηεγε ς ϱ 1105 
ΑΠΙΡΡΙΣΥΥΟ ᾖή1ος εοηῃ- - 
Ῥεβαγε , Δ41ηγα γε- 
«ΕβΗΠΗΣ(’ «ΤΕΤΡ 1ΠεΙγ- 
τς πα Εἰεηί- 

Άρπε» ὁ' Εμῥαατη 1η 1ήῇεκὁ ογ]εμ/ή. 

αςλοπιεπῇ ΜΙΩΥεΙ ππεπαϊηΙβς, νι ΜΙπγεα : ὃς εεἶερτις Ἐἰευάπῇ] Ἱποί Οετεσῖ 
Ρζοίρετὸ εχετοιᾶς οπστυ]]-οεχταπιίης, αποὰ Βε- 

ἅμμι. Ἠετοάοξεί ποπαίπε ροξεᾶ ρτλεῖας αρῖτ Ώ ης δε Ἠετοῖρῆς , ου οσηπα {- 
είς 1η εεἴταπαηίρας. ρτοίρετὲ τετω σεῄεται. Βεἰπαήπα αιίάεπι Νεριωπο απ. 
απηπαᾗς Ρίσετατ, δε απ επι ον Κερε αρΡε]ίαι,παυϊάεπα Φαεµτηυς Ώμης ετίαπα εκ - 
Έδεα Παδηηειἀείπάς σεισίλόονα ποπαῖης ἀεάμόξο ὰ σεῖσιε εὐηζΗ/10, νειρα]1 νετοῖ- - 
σείω (4 410.δὲ χδὼΥ Μεγᾳ : Ιάεπι ἀοσλθων δε ὠοσηαως. Τεττ]ὸ }τονα ἀπρᾗοϊ πο- - 
παπερἔυσα αὐία Οπεβεί,αιοά ε[ε Τηεδίς γίείπχ ορρίάιηΏ» «οἱεθαξης Εατα 
αὐία Νερεμπυς ἱπποςεέμιος ΤΕΕΡΙ5 τεπωρίυτα Ἠαβεδας. Οπατεὸ ἐνεργέτω αγμά- 
πωνουία νέροτε ρτα {ες εετιαππῖς Ώεις γίδτοτϊς «πσεηπα ἀῑτεσαε. Ῥοβτεπιὸ - 
ἔσπεδεόμιον ο απίο Πε ἵππων εὗντὴρ» δὲ Σνρέτὴς ὃὶ ἱσπιχβε: οαπιοῦὉ «ααήαπι Μεπε-- 
Ίαυς Π. ». Απεϊοζμισι {η εαπείή εοτταπήπ6-ρετ Νερεμπατη 1ητᾶτο {ηοος, 

ἀμειβομδέοις. Ἐος εοπ{ττας εἶπι ἅμμι. δε εκροΏς αὐτιδιόοῦσι ἃ- ὑμογιαῤτ εἰς ὃ 
1Φ6 657 ἐνοργεσωγ. 

ὃ) σῶω. ΑροτορΏς αἆ Απιρβιεεγοπειαισαίις βἶιορ {πτε[Ηρ]ε Ἠετου]εαι ἃτ 
Το]απι κε) σλληνη..ναπι Απιρηζειγοπϊς Εις ΕΗῑε Ἡοτει]ες. τς Το]ατις εἰς πε- 
Ρος εκ 1ρθ]1ε]ε Πιο, Ηας θταξίατίπι αἀθοπε {ππαΐε Ηεποάοτηαι Ἡβακλεα δε Τό---- 
λα Τβεβαρα-σειταπήπα ρτοίρετὲ {ηδ{]ήε. 

ἃ Μινύα σε µυλον.Τητε]Ηες Ορλοωλνὸν Ῥαεοτία- ορρίάµπα , σιοά Μωνειον «ο- 
αἲ -ἀιβετεπείαπα αΠατυπη εἰπίάσπα ποπαϊπ]ς γεια. Μίηγος-- 

ος ρορυ]1 1ρᾷ {α0]εξά Μίπγα νοςατ Ειετυπε. Παῖας {- 
Πας ὁ σαο γεῦς Ποσπεῃ αξεερῖε. νΌι Μίηγεα εεἰερταθαητα. 
παπάο τηεηοπεπι {αςῖς Εἰευβαῖς, αὐ! νίενς εβ Αεεῖςα.(π- 

Ἠμμσεια ὃσ αλαχαλύτεια, ας Τὰ {ῃ Οοτεεῖς ὃς Ῥεοίεσρίπα πο- -- 
σεβαπειτ,οὈ]ηῇς 8; νἰοι Πε ισιαότωσα εοτοΏα επ ποτάεο εΤαΕ. 

Θποπήπαδαεας » 
επᾶπα Εμΐς τεχ., ὁ σα 

ο ας . ο ο 

10ς ας Οσέβοσως 
. - σος 

".Ά)το ὅαμμωτεος, 

ἀάε ΠετοάστητΏ ὅν 
οσετα ασ 

ϱ, ν π , , : - .- 

1) Ενβοιαν. Εῇὶς βασίλεια «εἰεὈτατὶ /οἶεβαπε αἆ αυα Ἠετοάοεις {εξ εἰ «ΟΠΤΙ-. 

Πο δε γὶόξος τεά (ήτο όν 2ναμηβος Φοέµοις. Οπίᾳ εωτευ[ί εεσεαπαίης 1ω οπιΏ:θΗς ης 
γέμς βιεταξ. Οπττῖς αµες πι σέχειω ἁποάεεῖες » πύλο οὔἒες αἆ πετᾶπι 1 εέτε- 
Ῥαπευσναάε 2λαμΐοι δερµοις ἀῑς1ε, δε Οἶγπιρ.Οά.5.τορα.2 Φωσεκάγναπ ον τέρ-- - 

΄ 

αγ εέμε.νὰὰε Ιοεῖ,[η βπε Ο4,τ3.Ο]ιαπποταμ]α Οετε(ία εε]εῦτατι ια Ευοαα. - 
ΡΡΡΡ 1Η 



ο -ᾱ- ἤ 
Ἡ 

η 

4 

ο” ο ΄ Τ αλλος ὃς Π Ὁ 3 - 

«3 νὰ Ἐεοδότου γίκαμς το 60) ὢ δυλάχη 7έμβυος,ὅπου ο) Ά χα Πεώτεσλειᾶ 

ἔτο -- ΡΙΝΡΑΣΤ 

παράφρέα. : αὐτῆρ. καλ. ζ. «μετάρρασὰ, 

Φ - αν ος ΠΓεωτεσίλα,τὸ τεὸν Φὶ αἰδρῶΑ- Ο ΡΥΟΕΙαέ» 18 

ππεδρτεςε η ὃ) 
: 

«ἀέάϊςατο Ίοςο ρα αδεςκ- τάς ο ας , αφ νοέως ΑεδΙ 

εἰάϊο Ττοΐαπο τεάηςες αδὶ ὁ Φυλάκα, τέρλμος συµβαλλο- 107 4 ΡΕ}ίαεα ἆε- 

Ῥ]γίασα ἱπβάεαεταητ,νετο  ὅ. {ηὔγμπα πο. Ο7Η14 

εὔπαπι ἵω Ῥε]]ο Τχοίαπο παντα οἳ Εξειπεῖ ὅσ᾽ ἀγώγιος Ἑρ- ΑΜΣέΠ εἶοφ μὲ 12 ΗΗ-- 

ἀπτετζεέεσαι τα σε μας το {πε εΕΓΣΑΗΗ2 ῥ24- 

ο ο ο 
ΜΜυΐτας ΡΙΦ{ετεα νιάοτίας ο ολ. Ξ 5 ἀεώιί ε)Η”. αα[εγέ 

επππιετατε Ροβεαι , οπας 6032 ΒΕΞΧ» µετεον «22 ῥγεπεα 11ΕΠ/ γα ῥα- 

Ἡετοάοεϊ «ααῖς Μετευπῖας ὕμρον. ἢ μα) πολλάΣι }) τὸ σεσωπα- ΔΕηΣ γή. Οεγσὲ{α- 

ἀπιρετάαίε : {εά Ριοροβτα  µβρο,ου- Ρε ζμοἡ εβ ήΠεησ16β74- 

Ἠσαναίι Ὀτεσίτας Ρτοβίρες ο ύαν µεζο φέεε ἔτι 
αν µείζω φέρει. Σεγισ11 2 γ2ὔβρεαΣεε 

αποπήπ ης 1ἆ Ελεῖατα. Ας 

εεττὲ (αρ ετῖαπα Ἡτ, ντ Ώος 

{εστί Ἱπεπη ἅτως Ἰααάαεόφας υίτο ο]οτίοβας βε,ασαπη Ἰαπάσσι πασ]εἶτιάο ραπ αΐ5 Ῥεσ[αίω
ς 

Φιτατ,ὃς τεταπι Ρταε]ατὲ σε[ταταπα ποππίδ] τετῖςςῖητ. 

η 1ἱθγει 4 εγ7. 

Ἠρωτεῦλα, ΑροβτορΏε αἆ Ῥτοεεβ]συσιῖμ αια ρετ[ρίεμα εβ Ηετοάσειηι 

Ἱοπάαη ὰ Ῥτοτέβ]εοτηπα οετεαπΙπε»όπο γ]εῖτ. α. ἆ. ὦὢ Πρωτεσλας συνχατοαει»μᾶμαΣ 
ἐτελείωστ σο[, 

π)οεαεῖαυς Ρίπάασίεις ρτο Πρωτιήλαε : ὰ τεζῖο Πρωτεσίλας : ᾗς αριἀ εππάεπι Με- 

γέλαι,Λοκεσίλαμρτο Μεγέλασε,Λεκεσίλαο». 

-. ὃν Φυλάκα. Ῥηγίαςε ντο Ῥηεμ]οτϊάϊ ποπ Ρος ὰ Τ]μεδς,νἶετα πιομῖΕα 

Οὗωσγ αἆ οἵξηπα» Βΐπς ἀε[ωπιρτοταπα πα Πεαπα ἆπς Εωῑε ΡΗγίασεπα5 Ῥτοτεί- 

αμα αά «ση Ρτίπαη5» πεπιῖπε αἷιο τὰ απάθῃτε » ὃ πα] ἀεβ]ὴάεε, αὉ Ἠεέϊοτε 

ΕΕ οεἑήμς. «πῖας τεῖ ἴπ πεπιοτίαπι Οταςί τεάμεες ἀπιτάφιον ἀλώια «Ἡ 1β4- 

επεταπτ. 

πωώύτα. 9γἹἱερῇς πα τε]ίομας οπωηες γ]όχοσῖας εοπιρ[εδΗευς, ἰπημήεαας ἑαάί- 

{6 ορμῖς ῥαττα»» δε εεϊθιής Εαιοςῖ Μετευσῇ αμά Εωῑς αεὸε ἐναγόνοε. Ὦ οπίευπη Εβ 

Ἐρρῶ; Ῥτο εοἴπι. Ἐεώ».δὲ Ἡερόότω Ῥτο «οπηπη. Ἡρεδότου: Υτ Πε πας εοπβτυδίον 

ἔπορεν ἴππεις Ἡερόοτω. Ὃ 

βραχὸ μέτρο ὄμρος ἔχωγ. ΝΙΠΗ1 εἰατίής εβὲ απᾶπα Ροξτατη βΡί ρτορ
οπε 

2Αλογαν νε ΠαιρΗςῖτετ πος 1πεεΙΗραευς, πος «Ἱσατης βιαχωὺ μιδον Έχων 

ὃε να]ε Φελο].. Όπατε Πς τεἀάειάα [επεεπεῖα: Αλλα οὗ ἐμᾶ ὅμα βεαχύτης 

ὃκ ἐα Φεξελβεῖν ὅσως γέκας ὁ τῶν αγώνων Φροσίτης Ἐρις εχαείσατο τοῖς ὃν Έρεςς οτού 

τε βρα- 
ε ε 
ο σωῤοθ« 

ἅπποι». 
2” ο. ο -- - ΄ - ο 

σὺ σεσωπαμἁρογ. ος εβ., το σεσγλωλόον κάλῶς μείζονα τῳ ἐνκωμιαζορδόφ αάευ ῳ 

Έυκλειαν φέρε. Ἠος τε ἀηρῆεῖ ποπΗπε » νε εεάατ Ἀοποςί αΏςαίης απ μπι {συ αα 

Βε εππιοσαξίο» επι οιῖα πιοάεβία νῖἆετατ εβε πίτα ταεετε ααθ 
αρβις ποα 

της εοθίταπάµπα ἸωπιπιεταὈιίες εἴ» 
ἀῑοιροευΗ επε :τασα αὐῖα απάτεοτί τεΗπαιΗ 



πςτεαλιο τας όττ 
{ε νἵττητες ἀ]Ηιςρετίοπα αμα ἰαμάστας, σεσωπαμδύογ. Ὦοτ: δὲ παεισὶ ἑααία ,. Ῥτα 

θεσιωπαρδύονΩΙ{1 Ἠαῖ σωυέζησις ὃς ἱερβτυτ στσωπορβῥον. Ῥοτείᾷὰ Πῖς 1Π ἀπβίνπα τθ- 

ποζατί γίσηπαι ἐυθνμύα τεξεττί ἀεθεατ αἆ εὔπι εμ]1ς Ἰαμάες αἆ απιαηπα πο 
σεοϊταητησ,αη αἱ Ἱεξεοτεπα,αμάϊεοτεπα-ις.οεβοαίῖες τεξετε αἆ ΙαμάαεαπνΡει- 
{οπαπ1.δξ ἐνδυμία εκροιής χαενοἔνκλεια. δὲ Πς νιάεπευς οπιπεςαεεερίΠςε.Ροί- 
{είαπιεη Ἆος ποη ἰπεοπηπιοάὸ αά Ιεέχοσεπι απάἹτοτεπα-με τεζετεῖ » αμοπίαπα 
ἐωδυμία,τίω ἑθυίω βεηίβεατε ροτεβ Βος ἶοςο. Ἐἰετί απεςπα {οἱετ» νε αἱ αἩαπα 
Ότειιτετ ἱαμάατί νίάεατ » ἱηομηἡς {ά ἔεταπε αὰπι Ἰοηρίοτα ΡιᾶεοΠία, ὃς η. 
θυἱατπι υπεμίαπι εΏςοπαΙ8. 

παράφρασο, ἔπωΦ. κῶλ, {αο-- μετάφρασίε». 

- ο-- - , ί « - » 

οι ζατετλσι ορεεήιντζοϱ- εἴν µη ὀύφώνων πιορύγεοσὴ- ςομ11ησαΣ {ρβση νο- 
ο τοὴ τς ντ σας αιβ-- επ αν (12 Ιασ7η 
αττηΙ : «κας τν : 
ο ο οσα εμάς ἍῬΡΙεγάμην. 

ἔπταπι 2βῇλτα ἁδχατὶς εαε-  } Πυδς 4) ντρος 5 
Άατας ααῖδας ἕαπα ατα αἲῖς Τοριδω,» τω κ) τς αβερααρη 3 ε 6 -ν ΕγΕΡΟΛΕ». 
1ῃ αἰναπα αττοἰ]ατητ, δερετ Φή5 Ολυμπιαδώ -τ. Έαρν- οὔηριπάήήμοπε εκ{- 
νίτοταπι οτα γοµτεε, σπα. ποιες πο -Αἱρβεί γα 1η. 
ίσος υαλοτίατω Ἱερος- Αλοεξ ἐρεσιορόξαι- έχε ΠΙάΜΕΠΙ σΙοΥΊάΗΙ 
σατῖς͵ ἱγεπρίοτηνα ρε τα εναν ος ος : . παζίσα ποωσιά”, εαπήης οὐ αιμα) ἐαώπόλοιοσέντ {ερείβρογείζη» 3 Τῥεδ 

οἰεαβαί αἆ Αἱρβευτο ρίαη-  Θ2βαισ τευχοτ. εἰ ὃε πε δν βήγάηζεη. Ομδά ῥᾳ ο 
ταῦ τατοῖς, γωὰε εοτοπᾶ γέκιει πε «Ίοπες ὦπεσιας 
εοπτεχάπευς πα ληῦσα ἶσα- σλΏτον κρυθαιογ» Ξ ακμές αἴμ[ρμε 1η- 

Ῥ]εσεΠς, ποη 1 ρτορσίητν  ὄλλρο αἲ ἁμπίσων γελά» ΓΗ αης-σΗ1ε2άΠΗσΗΣ 
εἰύπταχαι εά ετῖαπι ρα τν Ὃ ο ο τος ρα. ; 
Ἐλεβαταπι {ερτεπι ροτής ολ νο ῷ ο ν ῥ πο τοσας 
ἀπβρηϊωσα -Ὥοποτεπα. Επ- Φεεζεται δ οξαι αἰίνδῶε ο 21ῤε ςἴγία. 
ἀπίαιοάα Απτεπι σ]οσίατῃ 
εοπίε᾿πατας εἲς, ντ ροΏ Έαποτα εστίαση Ετ νἱέχυτης αυαράσαιἠάεπι πες Ιαδοσίδας πες ορῖ- 

Ρας ΡεΡετεῖςαῦ ὁἡπβτατα ψτττατῖς από σαι εχετειτατίοΏε Ρτοπαοσετετ.Ο πο αΠΙεσπαῦεποπ. 

ξεοῖε,{εὰ ἀοπῇ εοπε]αίας ἀϊπλεῖας (εταατε ; ᾳαάπι Ἡ]ς αἆτεταπα ρταεἰατατυπα Επάϊα εί Τπᾶ-΄ 
τοῖς αΗόίουςε Ἱατ]ίάστε σαυἆετ, απ] αά Ῥομαση εκ Ὡπιαείοπεπι Ρε ρσᾶεἶατα {αεἴποτα εοπ{ς-- 
απεπάσπι Ἡ]ς Ἠδετα[ί τηαπη γταρξησ,Ώοη ἱπτε]]θῖε {ε αηίπιαπι πσ]οτίασα οσερ ή «πω δυσασα- 
«ἱερίτασι εχλιαἱασησυτα πες Ὀεπεβεῖο γσταΏς ΡοΒ Έππετα γιέξάτυσα, ἳ 

εν μω.Ύ7οξο εοπε]άῖτ,σπο οΡεςΕε γτ Ηετοάοεις Ρρεφζες πιοῖτας οἨας νΙζϊο- 
σἰας,εορίεαπετυς Ῥγτβίσατη δὲ Οἰψπαρίςαπι,οῦ εά(αιιε ραιτῖς ποποσεπι 4µβεΠ 5ο”. - 

επεοποιαβήεῖς εατπήπίδιις «εἰεὈτετητ:ὃς Ώας ρεῖπια ρατς ερ .οςῖ- οφ 

Σπ ορύγκοσυ:[οἈ. ὃς Ῥοξε. ρτο σδέρυξι,δρ]επά]- ας Ῥήοσίάπι αἷας αρρε]]ατ εατ
παὶ--- 

πλ, οιήδης ααἲ {αμάασησ,νε]αεῖ {1ο ῆπις ατεοἰἩτατ» νομεάτανς Ρος οτὰ Βοπαί- 
πωτωνὰς ρτοῖπὰς τεάνεις οε]εῦτῖς δ: {βαπαοττα 5. τ : ον 

ΤινΦόδεν.Ἠ ος εἴῑ,ὁν Πυδοὺε,νεί ΤΠνδωγος. ΕΕ απτεα Ροξε.αἁμειθίησι αυοά Εέ- 

:νε]ρει {γπεορεῃ ἃ Πνδωνόδεν ὃζ Ίος ὃ Πυδὼν: νε] ἃ Τ1ν ο Βεπίείυης εα το--- 

Φέορτλίης τε]εζχο ς Ἠπα]ὰ ξοιπιασὰ Ροτεξξ Πνδεορορδς Ρο. 1ΥΏΕΟΡΕΝ Γι. 



67 ΡΙΝΌ ΑΕ 
Ολυμπιάων.Ἠος [ει Ὀλυμσικῶν ἀγώνωγ: αμα βρηϊβκαιίοπε οσευστῖς Ό]. Οά:τ. 

τὸ Κλέος Ολυμπιάδον.δι Οἆ,2. Ολυμπιάδα δἳ ἔξασεν Ἡρακλέηε: ὃς αΏδ1 {αρε. ἑξαρὲ- 

τοις Αλφεῖ ἔρνεσ.Ἠος ε{ὶ,κοτίνῳ οεαβγουνεί ντ ραὔτπι {σα ΐεις Βἰπάστυς ἔλαιᾳ οἶεα. 
απ. 0 Ηγρειροτείς αΗ]αταπι οἰεαίίταπι ραμταιίε 1 Ο]γπιρία Πετει]ες, νε 

εβ ΟΙ.Οά.3.Αἱρβει» απεεπι είὲ Εἰιάϊς Βα11ς. Ῥουτὸ ἐξαίρετα ἔρνη ἀῑεῖε ΠΟΠ Γᾶ- 
εἴοπε ππαϊετίᾶ, (που οπίπᾳ πιασαί πιοππεηςὶ {απς οἱεαίεί ται!) 1εἀ τατίοης γ/» 
αωία ἐξαιρέτου γόνος ἥχκε εἴαηῖ ρτα πάμπι, τ 

φάξα, χερα.Ἠ ος Εῇ, πληρῶται χεῖρα. Μαπιις αμ έετα Ἱπρ]εδατητ ταπχὶς οἶεα- 
Φτὶνασασα αεαἰρίεθαεις «οτοΠᾶ εαρίεί εἰτουμπιροπεπάα : ημὸ Πτνι πῶς γειδα 
Θεἶιο[.εχροπας εεφανωδέῴαι Ῥαμεῖ5 αμτοπα ὃς ρετίρῖοιὲ Πε τεάἆας Ώσπς ρετοζζ. 
εν ἄνὰ τοῖς ἐνοώνων µρυσῶ; ὕμωρις ἀπίδοξου γολργότα ) ὃν. ὃ Πυθία) ὃν ὃ Ολυμπίας 
Σξαιεέτοις κοτόε οεφαέοις «οληρῶσα χεέα, ο όξαν Θήξαις ἐπλαπύλοις ἀπεργαζόμλνον. 

εἰ δέ τς ἔγδον γέωκι. Αἰεετα ῥρατς ερ]]οσί απα ἀοςετ Πετοάσται βΗ1Πε ἁπήτεαχ 
«δε ἁῑαϊενς αἲ νίτεατεπα γίππαΣατηνε Ἠήπς ἑαάχααινε τερης ρταε]ατὲ ϱεβίς. οθ- 
τµετίς: εἶτο «οΗΙ{Γὰ αμα ο {εατῖ Ρετπιαποσητ.Ἑόαις ποπηῖπε εμηόεπι απ ηες. 

3.]αμάαηϊε πα μίεης, εἰ 4” αὐετὰ κατάκειται, δες .Τητουίτη πιοπετε να]ε αμαἩς Πε αμα» 
αοτΏπα οπῖπας,πἰπαίτατω Πρετοἷις, ἱπωπιοάείχας , νἱτεασῖς ὃς Ποποις οοΏτεπα- 

εοτ.Εω[5 απἴεπι πῶς ἵπ ρατοριταξϊ Γαείπα ἀες]ατααΏτηΓ. 
ἔγόον. Ὁσεμίεατας ἁταϊσίας νίταρετας ΤΠοουσίεας αμ ση αἲξ, 

Δαιμόνιοι,τί 3 κέροὸς ὁ μύθος Έγδοδι Ἴξυσός 
«Κεμδρος: νε ἆθε πλότου φεργέειση ὄύασις. 

ὃς Ἠοταί. 
Ναΐμ ἄγσεητο εοἶον εἰ αανὸ 
ΑΦάµο ΓΕΥΥΨ. «να 

ἄλλοιπ. Ἡο {απὲ ραυρετίοπίδης,{εά τοῖς Φ)) ἐνδοέίων αλαλίσκουσονὲ ἵΠΈΟ 1πά1- 

εἴο τεξεὲ εχροπίς 91ο]. Οιοά αεείπεε αἲ Ιεζαοπεπι «ΠΙΥΗΡΡΙ αιά ἀλασα Ἱερῖς 
ΏΟΠ ἄλλοισ : Ώξς ππείτο {αεῖδ,πες {επ[ή οπιπίπο οοπµεπίτ:πες τεβαταίοπε ορυβ 

Ππαῦες, εὖπι ἀλαώσι ὀμπίσ]ων γελᾷ» εχεῦ ἵηβίγαης γἰάεύρποἩ Ετ αἀ τοπ. 

ἠωχαδ Αἶδα. Γοτίςα Ἆας 1ης, Ρτο «οπατη. ὑυχάὸ ΑίΦε. Ηος αμεσα βΌἱ να]ς 

Ροξίανό φανοεται ὅτι Ὦ ἑαυσὸ ἡυχίὼ ΑΦη Θἱρισέλλει ἄθοξον. ΜεταρΒοτα ποταπάα ο 
πελέων » {ππαρτα ὰ τε σείς αις Ρεπάμπεις ὃς {ουσεας. Μήοτάϊ αεεσι τά ραευσΏ 

Βοπίπες ρεπάπης,σαήπα απήπιαπι εβ]αης, 

ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΣ 



εστι. «ΟΕΙΤτΕ 6 

νο ορ ορ ο αναν 
Ὃ νο αρ 

ΟΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ΑΚΡΑΤΑΚΝ- ΧΕΝΟΟΕΑΤΙ ΑοΠῖ- 

σπόνωρ-αῤατε. «Βεητίπο εὔστα γ]έλο” 
τίαπα αἀερτο. 

ΕΙΔΟΣ Ἓ, ΡΕ Ι 1. 

Ατσνυμ Εν τν νε 

Τ πε βπηι ἐν «Χεποεται Γβ/ηίοπίος Ἰσμάεης αἆ 

ἃ α Τβγαγδμίωι [ετέδὴε 5 ΠΗΓΗ Ραπάατας Ρεν λ/σα[- 

μεσα. 1η [ἐήηεηεγεεπατίανα «ΛΗΓΑ2η ε[]ε ἀῑεεης . Μαοὲ δε- 
ηοβοίμπο γηππεγῦ το Ιαμάῶ ο[ρεῖο Ρο(ος. μι «Χεποετατεβε 
[αμάαε τ.-αὖ Πββηνία ,2. ὁ Ργεβρία υἱδοτία.:. αὐ Ο ὑηρίο.. 

Δ.ἀδ αμτέσα Λζέεοπιάεβο. «. ὃ πιαἰοτίδα». 6. [ῥεγαΙασεῖη {3 

Φγαζοπες εεγἑάΠΗΠΗΥΣ εοππεηᾶαε , 65 βο[ρΗεαΙΗεασεη. 7. ο- 

μτη [οἱ Ηξασεσα. ἃ. εφ μεβίγε [κάἱμηρ.ω. ΡἱεσάΜεη». 1Ο. Ρο/ρήέα- 

Ψεαξὰ εοπ/βαπΓίατα: 45 υέγΡΗσες πυηὰ «ῷηή {48 Ε 08 αἴεη» 

Ἄέέασο ἀἰσμα -ε[]ε ἠμάΐεαε. 

2 ς Ξ Φ - - 
: 

παρηφεήσίΡο εροθὴ αο κώλ.Ἡ» μετάφεσοις. 

σπα, τει .ᾱ σεε 3 ε ««Ἡ » ο - ρώς, ασ κος 

Ῥη(α απ]άσσα Ροξτα Ἱγ- Οἱ ᾷ παλαμώ Θεασίβελε ο) ζ1άΕΠ ο ὅ 

εἰςῖ, απαἱεςΊργεις , Απά- ρῶτες, ὦ χευσαμπύκων Τ/γα/γδαζε » Υ171 2 483 

εἴςσης Ἀ]καης απλάς Ἴλα. ο ορ μµσο ἔβαινου γεζ ή σμτες 4” 
Εαταπα -απτεὶς τεζπαιε]σα «ει βισς αρα. τρ οσο πι: 

ἐπβσηΐαπα εΏσσαπα εοπ{εξ- Άλυτᾷ ΦοράΗΥΙ σιάγτοµε” - ο οι τς 

ἀεῦαστ.νς γετίας αἆ ἵσταπι, 70Η, {27122 α/ζεῦ ἘΥηΣΣ 

αὖα ἴωεἶγτῖ εταΏε,εαπεπἆος ὕέμφα 7ου θείους ἔτόξευ- {π6ίγσζ εσήαγά οὗμια 

εοτΏροπετεΏτ,εχ ωεπτεςς- ον ρελι” σας ψμρους 2γοεεάεησες » εεεγε) 

Ἶσεῖ απε]ᾳίοπος Ὥγερησς ὁ «πα ιροςἴας βίας Ρ4βοπιύηε [ᾳᾶος εἰα- 
εἰφει]κῦαωτας Ίω οταν ον ον αβλος ἴ ανθ : 

σα ᾳ 



ΡΙΝΌΑ ΚΙ 

Ριβοπα {πόσα σπα Ζυ9ρόου μλάσειραν ἁφίοωόπω- (μ]αζαηΗν 1μομ]οπος-- 

ον οὐ πα εν : ὦ, ιο ἱεή η) ως εκᾖ- 

ἓς 1Ώ Ροπιίς απτιτιπα[ἴδας : ερ» Ρα{ ορ ῥαδεῦας' Τεπεγ Ρ1ΙΦΥΟ 2070Πο {η/1άεηγὰς. 

πιο πΙζοΥεΠΊ 114 ΡΗΙΣΗ αΗΣΗΗΠΗΤ. 
4Ρρατετ, «Οσροτε γυ]εάαπε 

! 

τα (5 ἔετεδατ., ὃς {ς αἆ Ύεμοσις Εοτπιο[α.. ἱπουπάιππηας. ποἰηρταϊες. πωαίπταπα ἁάπιος - 

εσας. 

σσ 

Εις Χεποστατεο Ἡῑς εβ ἵα απεια {αἴρβε Ῥ]πάατας {εαταπι Οά8 

ςιου] {εηρίς, Ώππς Τηεσοπή5 Βηβς εοσπαταπα « 

ββεεῖς Απϊθατεβάς Τητα(γου ἔταίτεπα Ρυτατ ο Ραττεπα ροτίὴς Οτᾶεις 9επο- 

11άβες: εμ[ᾳ5 γετα εἰ {επτεητία,νί Εεῖς εκ Ῥγιβίοταπα {εχτα Παιες» δε εκ Ἠα- 

ἄμς ππς., νὈὰ σατρῴαμ ἀρετα) αρρε]]αι Ρε γΙγέμε,αατα πο Εἱρεατ Γητα- - 

{Όμ]ααι ποτεατας.Ρεάτετεα ςς]ιο].αάάϊτ πας ἔταιτεπι ΕΕ υχοτίς ΗΙετοπίς, 

ἵπ απεπι Ο1:1. δὲ 2, Ῥγιῃ. {εΠρτΣ ᾖιπτ. 

αῤμαπ. Ώος{ὲ Ίος ἵπ αἰής εἀπείοπιδας: απο εἶτηῖο αἀάεπάπα εεπ{απ
ααῖ--- 

ἄεπι εκ εοπίεχει «οπΏατ Άμος εὐστυ]ῖ εετιαπήπε νῖοιπε. : 

ἆλδει Ἠπης γἱέχοτίαίεπι Άγπηπηπι δεο[ία[ξες αρρε]]αῖ ὥποσολικὸγ», απῖα ες - 

Ἰοαβρριιπι αιεπάαπ», παξ ταὈεἰτίυπαναπε εἰιοτᾶ σπα πηῖβας εῖ εἀ Τησαίγ- 

Ῥβ]ηπι Κεμοστατῖς βΠπτα. Ααελος εξ Αήεἱερίαάςς παπι Χεποσταί Γαττα 

α [βηπιίσα νὶέτοτία πιοτιαο.Ωποά ἀιρ]ῖςὶ ποπαίηε νοτυῖα νίάεεατ :τασα απία 

Εὲδε ]αῦς αἆ Χεποεταῖεπι ρετεῖπεσειαἁ Τμτα(γδἡ]ησι 
τάπωεὮ {επι ρίευταπα αυια 

{επιρες ἵα ρτατεσῖτο παπα μαπα ἵα ρια{εηεί {εγπιο εβ., δε ταπσύαπι ἀε 4ππαμο 

ουή Εωειής, δε γ]κείε, ροξτα Ιοαιήτατ. Αταας Ιᾷεῖτεο Ώϊοάοτης Απορβαπίη5; 

ρύώον' Ροεϊὰ» σαλπα εποοπήηπα, ος εἰθος ες οκὰ(Ἡππαπής, 

ὁ ῥ' κάκα.. Ἑκοτάναπι ἀμεῖε ροξτα αὓ αροβτορβέαά: ΤΠκα(γρυ]ατα » δς Πιο 

χες γεῖετησῃ ροξσαταπχ » ας. τεςεΠτΙΟΓΗΞΩ εοπηρθταξ 1]]ος απιαξοσί] Ηγποπῖς 

ἀε]εἕῖατος πυζίασα οκεσίῃε πιεγςοάεῃα» Ώος Ππειςεπασίος εἴε ἀῑείε.ο ασ απτεπι 

Πς οτί ΗεΡιπάατης ες ΟαἱΠβτατο «οἱ ΐδετε: εἴξ». είη5 {επιεησῖαπι τεζεταΏΕ 

ςεμοία, - Ῥήτας Οα]ίταεις. Ῥιαάαταπι εὖπα πιείσαα «πηετεεάετη- πθηΏ ἃς- 

εερίβει ὰ Χέποστατε ο Ίρβας ρατοίταζεπα α 6ΗΙ εοπιρε]]ατέ. ΤΗκασδιἱαπα 

ΒΗασι(η εάπισαπε πος {η ραξτεπα Ώμης γπαπάσα «βῃετς «ὃς αιοά αε ρεευπία 

ἀπεετίεσῖε, εἴε ᾷπεήπιοπία , ας β νεῖτενε 1]ε ππετεεάεπα ποεσῖεῖς εοταρατετα 

Ἰαγσίατωτ.. Άτεαπιεν εἰπήπιοά{ πας ροξε νεῖοα», νε Ἰαμάςς Ρεήοπᾶ ροβὴς - 

εεαάχατο » απὰπι Πηεεοεάστα εκῖσετο νίάεδευς τ οπαπομαία νειδπι {αρίεπε 

{ατ ε{..- 
ρῶτες Ἱεσα 5 

, ο 3 7 Ξ ΄ 5 -ᾱ ., . νς ας 

πάλαι δώστε, 1. 6.γερρεοτες:δτ σέλα ετῖς αἀπέσδίασα σπε αττευ{ο.αί 19118 

ω . 2. ἆ σα ρω Ε. ς - ; ςν. 

σωῶτες. 9] νοτὸ τείπεβπας φώσε. ἵ1- ζοπίσμεδ.νε ο ἹαΏσατας οὖρα σάλαρξζ ἀῑσα- 

Ευ Ρτο σαλσιοὶ. 

ὦ. οἷς Ιεσεω άμα αοσς μαβεηε Φεἰνοίία ο» ροµἡς σαάπι ὅσοι : ποπίαπα αἱϊοσιϊ 

αὈαπάαἕετ (ρΙ]ασα. Μαίας οευσα ος εβερπµία, Ῥες Ππεςάοεπεῃ. . 

Ἐβ ουτεπι ἁμπνέ ΡτορΏὲ οταβαςητᾶση αποάδααι ποπ Πιερεῖς εαρῖεῖ».Ὕ]άς Ο,5. 

Οἱνπρ. οραμπυμία ςοἶμςσόρ]αες Ἐν 

Ἐθοκρατει. 

Ῥγιβίοτααι. Αιτεπιοῦ» ή 4ε 
1 

ελο]μαίες φωῤτεςι: οπὸἆ α {ετιεεητ,Ώας ετῖς εοπβτπξείό. ὁ ὅ 

ιωσεξυτ εἩ 

πυχας βΏρε]]αξιὶ 



(πεππμαι Ὅ κε τε ότὸ 
«ῴφρον μοισα). Μαβς εὐτταπα εἰριίωνε ὃς ΟΙ. ο. ερ. 3. αἱἱεσοτὶςὸ Πσηϊῆςατα 

«φο]εῃς {ης ππε Ροξίεος 

αλυτᾷ. Οεματαπι ο ε 

105 ροξτας Ίντα τεάδιτος 1π 

ἀῑεεπαϊ σεπας :Αἴᾳπε Ἠϊς νετοῖς Ροξεας οἰτομπα]οσιί- 

5 ο « Ξ» σον ν 

: εας,εό(αεε "στίοσδ,( πα αάατε ΦσεΗΥΗ σαμαντολροι. α 4. ἁ παλαο ποητα λνεν- 

κὸι. οἷς απατπος νοςαδα]ῖ5 απαειοτ ρήπια εοἶα 
εχροηςς. σα ος Μα 

βεάχα εεἰεὈτεπι Υοςᾶξ µετωγυμικῶ;: δε Ἰωπῖε ροξτα ἡ]- 

βσπες ὃς εε]εῦτες. 

- 

ς : ο τρ ο τ: ο σα σος. ρ 

ἤμοα παιδείο. ος εβ5, ῥᾳθίως µουσκοῖς τοέοι, ἆβαλον πὴο παιδες ἔφροις Ἰνοτᾶς 

ταοῖτὲ Ίψείσος ααὶ απ αίοτες {ε βιοταητ » ὃσ ἆμπα ἱαιάατε υ1άετατ αυδά ποᾳ 

Ὡς σε ας ες μες ο ΙΣ 

Ξξποτίπτ πιετεεβατ ή» αρετας απδς 111 οἰ τίς απιοπῖδης Ιπάα μερες αὔπιας 16ης 

οαταήπε τοβοτῖ βατ. Οπὶ 8 ΠΟΠ εχίθεραπε ππετεεάεπα αὓ αἶῆς, 1ρᾷς ἴας απιρία 

πιετοεά! οεἀεδαε,απὸά {1ος απλοσς» εαπεπἀο {ομετεΠῖ; ὅ- Ε]απάο γετίι ρυ/ῄο- 

Ώες αἴηατος βΡί ςοηςϊἹστεπε.Ἀπαετεοη Γοβᾶ(α5 εςπ
ου Γεοςρ{εά Ρµετος «8ΠΏς- 

τες.Ο ία, πανής,Βἱ ποβεή {μπε ὈΗ. . : ας κας 

ἥμρα.Ἠος εξ,ραδιώς- ναι ααοά εεἰείεεσ Πε ἑαα]ὲ ας Ππο πιο]είήα ρες- 

Πείτωτ,Εἰς ἃ ἤσίων. Ῥουτὸ σακδώοις ὕμνου ἱπες]ῆ]σε » σὲν ος πωδας » νεὶ ροπὴς εἰς 

σοι-ικὰ ὑμνεμλνοι. Ἐτ τεξεύει νίατρᾶτ πιοτε {πο Ρ
οξτα απ αΓεάπα θρρεῖ]αι {ησεμίη; 

Ροξταπα {ασισ6αΥΗΗηΣδε εατπήπα [σά19. 

ὅεις ἐὼν. Ἐ ρεῖσα οτατουνὈί Γαρρ]επάσατ νϊάε
ειτ ὀκεφ. 

ἀφεεδότας ἐυδ εόγου.Πος εβ.5 καλής ἀθρεδότε ὠήμέω ἐμποιᾶσω 3 αν σωμκαπος ἀρᾶδς, 

ὶ τὸ οξ κάλλους αθθορ. Ψεπιις αβρΡε[Ιθτης έωδεργος οῦ Ρη] επεμάίπεπε» ὀπωραν αρ- 

Ρείίας θρεαέεσα πια ζσατα αἆ Ψεπετεπα, αὐῑα ΕΗπὰ εββοτείεῖε {πυεπάπα γεπΐας, 

᾿απεπιαἁπιοάμπα οΗηζΗπιΠΟ ΡΟΠΙΟΣΗΤΩ ἀεοετρεπάοτιπι ϱτατις «οἷοτ. Ηαπς αἴδ- 

/ 

τεπι αρρε αι «δν μράσείραν αἲφ ερ παρ,ΏοὮ ταΏ0/ πάση Ῥσοσαπα ους Νεπετίσνο- 

Ίπρεσεςς-ατηδίαε,{εὰά ααδά απιαζοτες πιοπςαῖ {. αἆ Ὑοποτεσι εΠε πιαξηταπα. 

Ῥ . ”.”- - α 
2 ο .. - - 

μὶς ασἲε ἂς νὶτῖς αιϊ ρυβοπς» ΑπιΑπΟπΟν ἂε ραβοπίρης αμί γίτος οεάεαης:αἩσ- 

απί ῥτίαια αεζερζῖο ΠΟΠ ε8 ἱπεοπιπιοάα , {εά Εμῖς ἶοςο ποΏ «οππεηῖξ. Ροττὸ 
΄ - ο Ἆ . , - 

μνάσειρα Εσεπαίπευτα οξξ ὰ ροςθοσττυπια με Τλοσίευσα ρτο ῥρΏεὮ δζ µηςὴε. Νιάς 

Ῥψιὴ, Οά-κτ. δὲ Νεπι.τ, ἁδίρῳ ος. Ρίο ἠδείω. 
οδ 

παρέφρασς. 

ἈΚοπάσσα επῖπα Μπαία ἵπ- 
ετῖ απιαπς ετας., πες απεπι- 

αἁπιοάαπι ορετασή οΡετᾶ 
ππετοεᾶς ἴοεαδατ. εσας ὰ 
Τετρβεβοτε 1γπΠεοταπι 
σηβσίβτα ἀπίεες εαπΏἶεπα, 
πιοῖᾗ νοεῖς {οπο ΡτοπυΠ- 
εἰαπάς {αάανε (παπίσατε αἆ - 
Ῥ]απάΐσητες, ατστε ατσεπτῖ 

π ἔτοητε πιεπῖοπεπα {α- 

εἵεητες τεπάεραπτατ. δεά 

Ώος «τεπιρατε Ρετπήττίς γε 
Ατὶποάεταϊ Ταςεάσπιοπα] - 

αὐπορ. Κώλ. το ο μετάφεασί5ο 

:α μοῖσα ὸ ἆ φιλοπορθής 
μας τοτ᾽ ζώ, εσ᾽ ἐράπεν 

ὅσι Ἐπέργαντο γλυκέιαι 
μελέφῬογγοι ποτ) Ἑερψερόραςν 
αργυρωπεῖσαι Φεόσωπαῖο 

ά[α επίπη πομάκηο 

«αέρια ΜΕΕΥ{ εΥΑΣ 2 36 

με ΠτεγεεμαΊά : πέῆμε 

πεπάεϊαπσαν  ἀμίεις 

πε]η(όπά ον εγρβώο
- 

µαλβαχκόφωγοι ἀοιδαί. 2 ἀεαγσεησαεα {πετές 

νωὸ ἐρίητ ὃ τΏργήου φυλά- {ρο]ϊσ ῥαδεπξες ΥΟΕΕΗΣ 

ξαι 
εήίεπο. 4 με 

Ρετπσ11ὲ ΑΠΩ {εγ- 

πάγο έξη γεγΙΣαζΕΠΣ 

ΡτοκΗπὲ αεεεάρηςν 

ος αα Ἡ 

μα σὴν ἀληδεία, ἄγ κει 3 
19} ' 



676. ΡΙΝΟΌΑΕΙ΄ 
4Ρορβιλεσσια οδίεσυείας,απἱ ραπρες ἔαάχις, ὃς αὉ ατη]εἲς ἀοτεῖίέεας, γεὶβμζβυτη «”ξ ΄εοτη-.. 
Φεείτ τσ απεπιαυε Βεσί φπληταση Ροέξάεε; γαὰς πιετϊτὸ ἀῑχίς, 

ὁ μεῖσα γῥ.Μήαπα πιειοπγπαςὲ ροξτας αρρεῖτατ, απ 5εβτῖς ,π]]α {ρερτατηή 
εαπεραπε. ἐάπε {απήπειπα ἃ πια{εμ]ίπο Ξργάτης , εί ρτορτῖὸ ορεχατία ση 

πηογεράεῖᾳ αῤογο αεείρίΣ. ἨίΏς ἔργάτις μεῖσα τεξχὲ ἀῑείειτ Ίπεγεεηαγ]ά το μιδᾶ - 

σιωτά Ίκσα τὸ ποι/µατωντ Ἰοᾳμήσης 5ςβο]. 1π ὁ δι πω πιεβς,ρτο έπω. Ῥοιτὸ (αἰ- 
ἩπιαςΒης τῶχαΏ5 θἰπιοπίάςπα αιά ῥτίπημς Ρο εατπαῖπε πιετεςεάεπι Ροροίαῖς, - 
ψέωτρατ γοσεπη ἐργάπενὰε {ε ἀῑςεῃς» ὁ }ὸ ἔργατιν βέρω τί μρῦσαω ὧς ὁ χος Ὑλλιχοῦ 
γέποις. ΨΠπάε ἴΏ Ρτοιετδῃ γεπεταος ποιά! «ληί]επα, Ὑϊάε Αάῑς. Έταί, 
τἶευ]ο Ργορτή εοσηποάι βμάη. . 

ς ἐπέραντο. ος εἰ, ἐπισρέσχωτο. Ἡ εδ ση πέρσδαι εβ ροξτίευπ.,ρτο σιο επι. -. 
οῑείπιας πωλέιῶτα »Ἱσροσκέῶτα, γιάε πιασΏαπα Ειγποὶ λύκεια», μελίςτγγοι : μελί- 

2αῤνες {απε {ψποΏγτΏα. μελί]αρυες ὕμοι- ἀῑδί Οἱ. κα. δε µελιτγγοι μεῖσα, Ό1.6.΄ 

5Υποηγπιυπι εξ δε µαλβαχοθωνω. ἈοὮ ταπαεν οτἷοία {πητ,ῇ ἱεπίη σπετα Ἱαίπα΄ 
ΡαταρΏταβς ΄Ἠαρετ, αεειρὶ τοζχὲ ροΠωπε. 
ποτ. Ὦ οτ.Ρζο «ΟΠΙΠΙ.σξὲς Πὶς βσηϊβεαητε Ὠπὸ ὃτ Τερψμλόρα, Ἡτ πχεητῖο, απία 

Σγτίςοταπα ροξτασααα ρυτατα εβ Μις. 
ἀρυρωδεσαι «Φεόσωπα. ος εξ κοσωμδεῖται. Α) λαμΩρωωδεῖσαι. ΦΗΠηΡτα πχετορ]ιο-. - 

τα ὰ ναβ» οσους ΗΗπίεατ ατσεπευπΏ,νε ἀεσοτα γιάεαηεητ. Ἱπτεείπα να]ς πποπεσε 

τάραπαπα 2 ιά αδεηε,ρεεμπῖαςροξτα Ίπ πιετοεάεια επςοπαή) ἁαπάας.γίὰς Τ.αἳ1» - 
Ώαπι ραταριταβα. 

. νιῶ ἐφίμπ, Ἠος {ΕΊ4ρόγε Ρε”η11,ν]άεῖιοες Μυ/ο.οτ,εβ ἐσΐγη το εΟΠΑΠΗ. :. 

« ἐρέμα,ὰ γετοο ἔρώμΡετηΗσσο.τΩφείου Ὦ οτῖςα εταΒῖ» Ρίο οἳ Αεεευ» {πο κ ἀτεῖοα- - 

Ἡ,δς Α.ρΕίπια Ητετα ποπηπῖς 1Π ὦ εοαἱείιπτ,δς πωταπεατ. Έπιε Ες Αβοάε- - 

ἀεπιήδονε πιοΏςηξ δεβοίία, Αχσίηις ἀϊείευς, σπαπαπαπι-ετατ 9ρατεαηις» πει 
πρατίαπαπι Ηεἴεπασι Ἡοτηετιης Αερίηαπι ἀἰχίε.Οποά παίτασα ΏοἩ εβμπαιάεπα .- 

εοῖα Ρε]οροππείως» οπι Ατρος ἁςερατατ. Ἠωπς . Απάτοπ ΕρΠεβις ἵπτες {ε- 

τεαι Ωτα είς {αρίσπητες τεοεπίες.. Ἠϊς Ραυρετ {αάχες, ὃς απιή{α απαϊςοσητι {ο- - 

εἶεταεεἀῑκῖς «λς ράσα χεήματ᾽ αὐὴρνο]επο Ιηππετε,νῖ Ρυεο» Ρεειηῖας απεἴς ο» 

εροπεπάβς,εἀπα πι Πας ραυρειί βεαπήςμς. ιά Αἁασίμτα Ρεεαπία γ{7.1Π 1. 
Ἐτοίπαί ὨἨεαίο Ὦμσίώς ος ἳ 

ὃ ἀλαδείας ἔγχίεα βαΐνογ. Ἠος εξ, ἀληδέωσον. ΜΗΗ] επίαν-εΒ {ατα Υετησα αόσὰ 
ποά ΑποάςπααςΊππμετε γοἰιῖς, πεπηρς ταπτὶ απσπια τε Βετὶ οπβπσαση Ροί- - 

ἀάες. Ύ πάς Ηοτασης τν ἳ : 

ὰ κ [α12-εβ 111. μία γα} Φ ην ηπι ῥᾳῥερενής. - 

ἳ 

. 

, 2 Ὃ ον ΄ τα : 
σαρδφέἑσ. . Έφῳδ. κὠλ. ἕς : "μεταρρασές. .. 

ϕ Α εφ, . σε ε 

Ῥεεπαία, Ρρεεπηῖα υῖς. , λα αμα Ρεβ{Φ,Ρεζμη4 Υ1}.-- 
- μον, ως. 9 θμς Χ λ» « 

Ἐπασϊαᾶ Ἀοπιϊπί {ωης ρτς- ος Φφά» Χτες Ὁ ἅμαληθθεκ ΟΗ1ῇο6 61Η ορίδηε 
ἄξάνασι, απας απὶ μαῦθος ἐπ. ΦίλΥ». πμ ὂν απίς». βς.- 



ΓςτηΜμ. ΟΕ ΤΙ. 617: 
Ῥεειῖο ε- Οπὸ απτεπι {ο 1ὸ ὢν σοφὸς» ὧν ἀλῶτ ἀθ- {6[ΠΣΗΣΙ.  δεά εὔὔη ες 

: ἒας ο. τν ο, Γ4ρί6Πς» ποη Ιποίᾳ ε- 
σηετεεὰις ρεΏείοπεπι ία. ταν ἵπποισ νίκαν πο»/1. 1βῤηίαηη οἠμύ 
δέης ἀϊσετετα , πἳα εἰ ὦ ο. σης 

: πα. Ἐθοκράτει Ποσειθέων ὁπά-- ΥΙΦυΓΙΑΠΕ Παπ Χεμο-. 
Εαρίεπτί γετρατο Ωτεῄετ. 

1 
ετασί ἰαγς]τη Νερεπις 

«πτετᾶπι βατοῖ σετη εἰ. σαεο 
πιοτ(Ἡπιαπῃ επεοποςε- Δοείων τῷ. σεραζωμα κό-- 20407411 1Ρῇ- Ω7οηά- 

ἀεῦτατε, (ΟἩσοτ Ηεμμαῖα... εν ποπ αἳ μη ποόβς ι 

καπ γιέτοττᾶ εααῖς οὓτ- πο σεν σας πένα 

κα Πππᾶής ἃ Ραττε τπο--- : 

Ἀεποεταϊε ρᾳτίατη:σπῖης Ἰβεσίτος Εαῖτερεασ ης, αἩΙ εοτοπᾶπα ἔχ Πσεο αρῖο , αριά Οοσίά- 

εἶιος,αι{ Ώοσίεηβμσα-ςοἱοΏία.ςοπίλῦαης, ἆεςεσρτο σο]βτ {ρα αἆ τεάπεπάμπι «οπιατάσα -- 

6αρας; 

αξήματα χε ήκτ’. Ἐπιρμαβς εβ ή Ἶας ὀπζεώξεε αμα -αμβεζας εοπαπεπάατίο 
Ῥεεμα] ταπα, μας 48 εκρετίεπεῖα εεπίες ρτίπλαδτεπετε.φά Ώος.δς πορ]-απσπι. 
Ρτο Ἐρη.λέσδε ἃς Ιεβο-ευσι 5εμταϊἁτο Αεο[.Ρ{ο λες {μπχεηδ,ταπα τατίοηΏε πις- 
τή, ιᾶαι Ρταίεος ἱποοπείππα,. - : 

ἔοσ γὸ ὧν σορος- ας νετρα ελαάετε ρατο {πρετίοτα οπηπία» εο {επί σμο 
οβεπάιε Ταήπα ραταρμταβ».ἴτααιε ΡΗπέϊο ποξο: πομύήπασαε {επίαπα α 5 - 
οτά(οσ,ὄι αγιῶτ' ἄε δω. δε 4Ώτς 19 μι ἠιρρ]επάππι δνλαν εχήξίσπο. Ίτα Ίμος εἷα- - 
Σ1ΟΥ εεῖε Βΐς ἶοεη. 

ἔσποισ.[ητε[]τσε αύματ, απαπἀάοαυἱάετη Ρτί 1ο Ἀτ.». ἑνάι 2. ἰ ος ἕσποισ. 5ε αύµατ,α α θείο «οἶο ᾖτ.2. ἐὐάρωατον ἀλθρα ἆἷ- 
εἲτ.ὁπάσαις 10η .Ρατείς.ΡΕΟ ΕΟΠΩΠΙ. ἐπάσος Οηιοἆ οπΊηπος Παβεητ αρ φεῖῶτα «ΟΣΤΙΠΙ- 
Ρίε πιειτήσα: 149: Ἱεβεπάησω αἰαδειῶτα εἶττα ΊγηεορεὮ » 4Ώεε οαυοά Ππιρρίς : 
Ἐγέα αδ. 

΄ ᾽ . 

Δωείων. Ἠος εβι,Κ:ει των. Τδμύων. ατα Γοτϊεπίες Αἷεις ἆμςε Ο οὐ πεδηπι, 
οοειρᾶΓΗΠΙ. σέλινα ξερὰ πἷς ἱητε]ῆρε : πᾶπα γ]π]άϊα Νεπηροπίσα, Πεσα Πωπιίο-- 
αὶςαε. ἀςαἰρίεβαπτ. θε 

. ς 9 Ν » 

σαραφεμσιρ. ϱΡοΦΗ β. κὠλ.η. - μρπίφρασίε, - 

τε πῖσοπα επστα εετία- ἐὐαζκίατου αὖ.λδ ῃ 

βρῖης Ρις ΠαΏτετῃ πο Α να. ο 21ος εαη Ρ 74απέρην 
ση ” ο ο Ἅ 4) . σ 1 

ο εωβκκς ΦΙΥΗ/Η ᾖοποί απο. ἁσγί- εἰποτήπίσαςε ἀεςτς «ες ἵπ- 5 93 ' 

τηοα Άοποτε εππαίατετ.: ὦ Κεισῷ οἳ ευρυῶννκς ο» σεηΣ/ογ” ζ1έβ. 4:48 
πϊπεςς ἵαη Ῥγτλοπς ρτο- ο Απόλλων μὴ» πόρετ ὁ. ; Ας ζ- - ος γ τ ος α ἂν τα φμομέ εν ε 

Ότι 9 τρωει ο Ἡ Ῥεασσπι εΏ «τα Ιατὲ ρο γλαϊα- Σὁ ραρρς τά αβο]ῖος 
να. ο σάιτ τος « » : 

τεης Αροϊιο νἷάϊτ Σρίαπη, 3) τος; κλεμῶς Έρεθει-- Ργκόμεσῷμέ εἰ 4έζα τ ὃς -- 

δα χαείπτοσν αἲρο ρῶς 10) πεί: Εγεεβ2ΡΗ-.. 
ταις λιπαραῖς ον Αδαῤαις, δι ἐμέμ- αἱ άγΗΗ ξζασᾷς ογπαΣ:α» 

ἐρείσαε Εγῖβίος νιέτοτῖα 
ἄεεας ἱπιρετίς. Ἐοάεπι 
εεῖαπι {ετὲ τεπιροσε εὖπι 
βριά (ρ]επάιάας εοτερής «9 ο ῥενάιήώ: 2Ρ43 Α1Ρε- 

ο ο το ο ο ο ανα μες ας μάώ Καλσλιονα ; Ξ 64271 νίγ: 11μη/αΣΟΣ5 εἰ µη» --- 

Ως σα 348 



τς - : κ : 5 -. ΡΙΝΡΑΚΤ 
τες,εχ τε Ἰοτατα ες ἵα ]αάϊς ρταε]ατὲ σεβῖα τεροτταΏετ,πος Υταρετααῖς αασῖσα (1 δῖ- 

εοτηαςἩὰ εα πες γὶτί πιαπαπῃ επστας σα ετρατήσεσα, 

ἐυαάρματο.Ἠ θες ΥΟΣ οεευτῆς Ργ{ῃ. Οἆ, », ΥὈΙ. ἔνάρματος Ἱέρων ἀῑξεας 8, οώος 

Ακραγοντίνων ος εα, Ακραγαρήγων λαμφεύτατος }ὶ ὀνδοξόπατος. : 

ὦν Κοίσα. Τ(αυςὰ Ῥυτβίσα νὶδεοτία (-ά.ὁ 8 Απόζλων Ιδῶν ἀνὰ' ὃν Πυδώνι πάφελ τί) 

γἰκ]ω ὃ) ἀγλαον ἐπείγσε. ΙΝα1η ἃ ἂεεοτο)αποά εῖ εοπ{εαιεης, γἱέχοσίαπα απητεςς- 

ἀεπτετι Ἱπαιήτ. Εὐρυθενὴς Απόλλων αμοπίαπι πο {οἶυπα σοἶοτε οπιπία ςαἰ{αςῖε, 

{ρά Ίαςς εεῖατα εοτάση εεστατυπα οτΌεπα ροτεμπά!ς, 

κὼό.Ηος αἀμετο.αΗδί {αρα τοπικῶς Πππηΐευς: Ώπης {επ[ας οπµήπο Ρο- 

βυ]ατ νε πό τοτικῶς αεεἱρίατησ:δε ΙΠτε]Ισατηις,{/ πε» πΈρε Υπο οοἀάέπιαυε αποί 

τεπροσε δὲ Ῥγιμία, δε Ατηεπίεηῄα οετταπαῖπα ουΏπα(Πς. 

Έρεχθεδω Ὦος. ΡΟ «ΟΠΗ. Ερεχθειδῶν. Αιπεπίεηίες Ἐτεςλεμ]άα αὉ Ἐτε- 

εἨεεο τεσε ἀῑδα. Κομοσσαϊςς ἀῑσίεις εοτιπη΄ ἠπέ]γεῖς σταζής αεςοτωπιοάαευς» 

αυοά εεἰεὈσίωπα αριὰ Γρ[ος οειταπήπηπα νἱέχοσί]5 Ρροῦευς Εισγῖτ. Οπίεαμίά-αα- 

τεπΥρτᾶεἶαιϊ ε[ὶ ἵπτες Ἀοπαίπες 1ὰ ροξτα ποβῖςτ χσειτα; πυπερα ΕΕ Ιεόχος {εάις- 

1μς «οππρετίετ.Νοπ αμεε απἴεπ] απ ῬοπαἵΏεπααναΏ Εἰεμβπίααα Ἠετας[εβ)αΒ 

Ραπε[ερία,αη α[ιαά 101 οε]εῦτατί {οἰτευσα «εττάπαεΏ {πες]{σατιΓ.ἀραρῶς Ώος.ρτο 

αῥερὼς,ιἀεόφις Ίοησα εἴξ {εευπάα {γ]ΙαΡ3. 

ποῶς λιπαραϊς ὦ Αδαίας«Μοπ οῦ [οἶἳ ΕετεῖΒεατεπι Ώος ερίεἶιετοὮ εἰ δυίε Ατ]ς- 

πῖς/εὰ οὗ Ιοαῖ εἰατίτιάίπεπι. ΝαΤΏ κραγααι Ζ[βεγα σιης Ατλεπᾶ, νωάε Ἠ]ιά ερῖ- 

επετο {ρῃς εοιῆς Ογπαρ.ζ.δεὰ ἀοδἒῖς δε ἱαρίεπεῖρας αἴήδας εἶ-τα. Οµοά Πε 

Αελοηαγυση πιεπείο»ειΗΠεῖτ πα]]ο Ραξχο Εᾶς Ιπτε]Ησι Οἵψαιρία,απαπα παπι πο” 

πη]Ἡ Ώας {ππε {ω {επεεπεία. αν 

ῥυόΦφεεν. Ἠος εβ ἰωιοχρίω.Νίαπα ῥυάθιθεος εἴὶ ὁ ῥύου» ἐρύων ὃ δίρεοΥ» ΤεΓεΊά 

επ. 9ς]ιο]. ἄπὸ µέθοις ἐχρ]ιζατ αὐτὶ «δι ἑαδίως Ἀ) ἀμεταγώγως πιὸ ωίας ἓυδωῤουτά 

ους ΠΓπεεάοεμε ποπ ε ἱπεοπιποάα. 

σλαξίσπειο.Τοη. ὃς Ώοτ,ρτο σλεξίσπευ.Ἠος νοςαοι]υπα αι οεευταῖς 01.6. 

νδί ἀῑεῖτ αλάξιππον ἃ Θήβα ἔπαπο. ας 8Ἠἴετω πος. ΤΗετοΠά επθυή{εά Ἠίεο- 

σπαςξορετ {ς οἴατυπη «βρηες «οΏἵα αἷίας {εητεητῖᾶς Ρτοῦαξίοπε ππάΐσες, 

ἄι 
9 2 

πάν. : 5 

πορλβΕΕΣΙΕε αγτίςρ. Κῶλ.--η: 
«μετάφρᾶσε. 

.α.α τν κος . τα) Μικόμρχος κἩὶ καιεὸ ο 112 ικοΠ σε 

ν{άεσατας ω - ἔλυς 
: 

οαθς ο ρραν απαάτῖσα- σον ος πας, οῥογεμὸ  νε[αμῖξ 
ον περα λε ωαε ας τα : σσ 

τηπι γεσ[αθαε. Όπεπι εὔἶᾶπα το νεο. 
οπαη1όμ Λαὔεμῶ : 41επ 

Φατατηῦ Τουΐ5 Ἐ]ει {αεετ- ανὀγΡῶΥΣασογδοφόροι Κρονίδα εεἰΖ ΡΥδεύΏ6: Σο/ηροᾶ 

ἆοτες, ῥτα{οτῖριατα σεττᾶ- Ζίωὸς Αλεί, παρόντες ας ΠΘΗΕΥΗΣ: Γεετάοχος 

πιὶηῖς ἵετηρις Αἶτα γοσεία- πώ φιλόξενο ἐρ222. δαΕΗΥΡΗ 10/9 ΕΙεῖνα[- 

νὰ εν άς ας ἁθυπνέῳ τέ }η ἀασάζοντο φωά ἸΤεῶ]αῦ «ο αἰἰεμὸὶ αἴέ- 
α 14 - ΄ 5 ΄ ο. - Σο. σα» 

ἐρίο αΠουοτίη 51ο 1α ναἳρ Ἱ. χθυσέις ϱν ῥρωασι πωτοῶντα σί- 4μο 01411 θεπετεῖον 
το δεπὶσπὸ εχεερΏ :ὅζ 4 ν : 

γεπεταπάἆα γιᾶοτιᾶ σεηπα Χθεο τν : 1η μάμη /ράησέ 

Ρεοἱαρβωτα , σταταδαπάα 12/01 ΓαασαγΣ γοέρνάµγεα ἵη ζεηµα εοἰ]αρβίμη γιάοτιο» 

γοςς (αἱπταταπς, : 



τςτεηανοος Τε ότο 
το) Άτεῖς,ρΓΣροᾶε. ρτο {αδήαπᾶξ. ώ. Ώος. Ρο πίὼ: εἴταιο τε]ατίαμπι 84 

βεῖρανειίης ἀοκτεήτατς µαθεπα αἀπήπίεταητητ, σώσω» ἀῑεΙενΩ μία νατίας Ίπητ. μα 
Ῥεπα ἀῑπετίοτυπα εαποσυπα » αιᾶς ΟΠ1Ώες τέροτς ἀεβεῖ απτίσα Ῥτοξ τες 

εκῖρῖς. ον ο ο. 
γμε. δἱε τεδχὲ Ἱερῖε 5εΏπαϊάτας,αε απϊά ἀεείπιεητί εαρΙα: ππείτυτη. Οµπίη- 

εείοσι{ο ρ]απ]ος ετῖε {επτεηεία εὖπα ἀε τε Ίαπι {αξία ασατυς 5 ποῦ απἴεπι ἆς 

Ρισ/{εητίναυε {οὗτα αξτίοπε ΠαιρΠείτε»γε 1η Ρρια{επεί ἵεβατις γωµα. Ῥιητατ ι- 

ἕεπω θεμπηίἁῖης Ίος νῶμε εΏς ρτατεσῖτ πιεάή γένωµα τε]εέζο αµσπιεπτο. Οία 
ταππεὮ. ἱπεοπωπαοάἶὰς. τεήεῖεισ Ώος ἵπ ἔεπαροσε ομπιεπέηπα » γεια νε ἀεαι- 

σαι: οὗ Αοςι». αξξ. ἔνωρον, ες» ε. αὈ]αῖο αἩσπι. γώμ». Ῥείταα απτεπι δε 2. οοἩ-- 
Ἡισασίο εἰτοπηβεχοτιτη γετβοταπα» β ἀεβπαι ἵπ  ΠΟΏ ΡΗτΗΠη, ἔοσππαϊ Ας: 2. 
{πς,..δε ῥτατετ. πιεά πα, 

ὄντε χάρυχες. Ασίτας πηης ἄε νἱέτοτία Οἰγπιρίεᾶ αµαπι Χεποσσαίες αἀερεις 
ΕΠ. ὃν σε {ἰ]. ὃν γωηφόξοΥ. χάρυκες ὡραν {απτ ο κλρύοσῦσες τίω ὥκαν αἩ Ολυμπιακξ ἀ- 
Ρῶνος.Πάετα αρρε]]απευς ασο,Φοοόρ»,ν1ὰε[ίεςῖ ἱορεῖς ταξ ασο)δὲς φέρργτες Κερίδα Τ)Ο5. 
Ῥτο Κεοίδου δε Αλείου Ῥσο Ηλείς Ἡ. ε. ον ὁν Ἠλιδὶ Διὸς. ΝΙέξοτεπι αυ ξΕΤΏ αέγνὼν, 
ὧς οΕπιβόντες τ παρ ἀμσε ελα τὸς φιλοξενίας, Ἱτάαιε Ἰαιάατ αὉ Ποίρίτα]ί Ὀεπε[οει- 
εἴα ετρα Τους Εἰεὶ {αεεγάοτες ρτα/(είτα, - ο 

ἀθυπνέῳ.Ηος εβῖ /φξα. Ῥοξε.ξς Ὦ οτῖσα νΟχ αἀφύπνους ο ἡδὺς δε πιοὴ. Τήεμη- -- 
ἀππα {ρίταξνοσ,αιχε ]αυὰςς Ρεομαησίατ:αμα]ες εοπείησετς Ροτιετάπε Χεποςτᾶ- 
ϱἱ ΟΙγπιρίοβςς. 

λΕυσέοις ὦν 2ρωύασι ποτηῶντα σίκας. 9ε]μο]. Ἀός εχροπίε, ἕ πµίαι νίκης τοῖς 2όγασι 
Φετελβουπα Υπο ποςαὈυ[ο γικώπα. Ἐχ ααϊθης 6ρΡατει αᾗ. «ο. Ιοάχυα 2ξυστας γ]- 
κας αυ σπα εκροπᾶξ πρήας: νετᾶπα Ρρετίηάξ εε]ορᾳς’ χευτέαε,νε] Ἄευσέοιε, η]ιιὰ αἆ 
αἶχας,Ώος αἆ 2ρωύασι τεξετετησ,{ετηατο εοάεπι {επία, ὃς ἀῑτηγταπηρίσα Ρεταῖ, Ἱπ 
αμα ε[ῖ ρτοίοροΡσξα: 

πυτνώνσα. ος ΕΛ πόσροντα: ἀ γειρο ροξε, πτγέω αιιοὰ οσευτεῖς α[ῑδί., ντ Οάς 
Ργ41.9.8: ΟΙ1.Οά.2.8ε.α.-. : 

αν ο εεττ ρε ος 
σισαοεσῶς. ἔσῳδ. κὀλ. ζ.- μετάφρωσς, - 

Ξ - 
τε ζαα Τη εοστα απάτη Όμσαι- μιαν αλα σρετέραν, ΖΕΥΥΑ 1 (μα ο 4141144 
Ἡ] Τσαῖς αρρε]Ίαπτ ἀείπ- πι λκαλέ, εαν ο ασος 
τμ Έτος ἂΧεπο- ο νορ. θληέσς ος ϱ γοαης ΟΡ 1ομ 

ετατες Αεπεάεσαϊ ΕΙ νῖ- λσος 2 Ἠ  αδαράτοι, Ἀϊγπαδα- ει ῤγώη : νδὲ2ΠΟ7- 
5 Ξ κ ο]. 

ἑξοεῖαπο εοπ{εασα , 1πω- ευ ; δη Αεπε ζ{εσιῖ ή 

Σποττα]ες Ἀοποσες αεεερε- - σα ον τμαῖς ἔμιλθε. - 2η: ῥοπογίδης -142 14 / 
: ον ορ ο πο ες το - ο Σεκλεαςς έως Κάι ὸ Ἐν ἀγνῶτες ὑμῶν οντὶ -ᾱξ- μη}. 5 24εο Πομ {σπα 

ος με μου γε γοὺ /195 ὀοη' ες, 
ΦπταὈίμασα «Ἀοτεα Ἡά Ἡγπι- 
Ώστατα πες πιβσωήσα ἀπι- ον : αν ιθς 
εεάϊσε {αὈπαίσσα -σαττας- -ὃ σὲ ΕΕλΙκοσωΥ αθιδα). 
ΞΏσιεχρεσεες {απς.. - ας 

ἔτε κώμωνο Θρασυβουλ λεω”, Ὦ}ΜΙΟΥΗΠ ΕΡοΥ ο ταπὴ 
3 πζσαρδαᾖε α74-:ἐ]- 

{1471,1έῇ 46 11ΕΓ170 - 

10 ϱἶσγιαηζή εΚΠΣΕΟΡΗΗΗ: 



6ἱο ῬΙΝ ἈΑ ! Ἰ 

γλαν ἁὐὰὶ σρετέςὰν» Ἠος εβ ὦ Ἰδίᾳ γῦ: ρτοϊπάε ὦ Ολυμσίᾳ: ιο πιαπξεβὲ 

ἆοσει {εαπεῖς ἐπεέάγησν:ν Ὀἱ τα) Ώογ.ρτο τίὼ,δε ατΠς.ρταρ. Ριο Πο Ιυπά. ἑῷ. ὃς 

αμλέωσν Ἀ)ος.ὃς πηοῖτί εδ {α Ρίο χαλέοισιν - . 

ἕνα. Νεπιρε ὦ ἆλσει Διδε Ολυμπίου, ἀδωγάτοις ὦν τμαῖς ἐμωλθεν : Ἆος ε{ε., ἔτυχον ὃν 

«ἰδωάτων ἀπὸ ὃ εἶχκε ππμὸ.Ώμοῦις πΏιοᾶῖς πος βεῦαες, παπα βατια 1η Θ]γπιρίαν 

Τουίς ἀα]αῦτο ἀεάϊςαραπεις πιεπιοσία Ογπιρίοπίσασυπα:!ρζἄτετες εαιπηίΏε ἀςς 

σαητα ,ρο {αμεσα νψιμεῦαητ.Ροιτὸ ἔμιχθυ Ῥαοτ.εβ Ρτο οοπιπάκἐμήλβησω. 

Αἰνησιδάμου σαώδεε. Λεπεβάεπή βἱή5 Οἰγπορίσας γ]έτοσίας εαδηῖε ἵπ 6εηετες 

γπὰε «οἱ]]σετε ο, Χεποετατεπί ὃς ΤΗείοΏεπι Εὶς ἀεποῖατῖ » απ! Ραίτεπῃ Αεπθ- 

«βάεαιητα Πανπεσιης, [ἀσίτεο ππίσατη εβ θεποαξίεα Αεπεβἀεπιί Π]ος ἄἷςε- 

τς Τλετοπεπι ἃς Ώ Ιποταεπεπη : εἶπι Οά..ΡγτΗ. Εροά, 3. Ώάποππεηστα αξίας 

.Ἠιετοσῖς Εταπι. 

3 ὸ. Ἡος Ίοεο βρπίβεατ 14εο. Ναπι νἰξτοτία ἴμπε εασπήπηπα εδΗ(.. ἀγῶτες 

πος εβ ἄπειρει:δς ὁνπ Ὦοτ.ρτο ο. Έε μελίκοµπος. Πε ἃ μέλι δι κόμπος» Υεὶ καμσέα, 

ᾳ-ἆ-θωνῇ μέλιτος β ότου γλυκείᾳ κομπῶν. νους Ιπεῖν 
ἔπβαγ ἀμίο σίογίαη». [άςο ὑψελῷν 

ῥᾷῶν εχροπίε 9εβοΙ. 
-. 

ο. ἴ ο 5 
ποράφρᾶσι6. -.ΩΕροΦή γ. ΚῶλοΒ.- «ροτάφρασίο, 

: ον ς α 4 3 ἂ) ’ 
: . 

ο αδς οπἶσι (ἱεδτοα  «ὁ ἡὸ πάρρ ο ἐδὲ Φερσαΐτης Χεζμε- επ {0ρα- 
ἓ Ρ ε , 

: 

εἴεατάυᾶαιε ία, αὖὈ πας α χέλευδος γίνεται, ἵω. πεζπε ατάμα γιά 
Ποποσῖβεα Ρταεοπῖα ἆπςε- ον ὁ ο μας οκ απενες εί 

σε νυῖς αἆ ἡμαβείαπι ΥΊτο- κας, νξων ἔς α)δ ρω οκ βς» η μμ γηό 

ται ξαπί[αςππὸ Ἠ]οςεατ- ἄέ πας Ελικωγιάδρ). απ γΙοΤΗΤΙ αὰες αἲ- 

πῆπε «ολοπεβατε Εεοϊὰ- -μακρὰ «ισεήσαις αἰχοντί- μείας Ῥοπογες Ἠεῖεο” 

«πηντω αβ-Αἴας Υεάπατη [πα- σαι τοσΏδ , ὅσον ὀρ.) μμ. 1ᾳᾶο Ρτουῖξ 

εήσατε ὅτ εσεε[εητῖα πιεῖ 

Γσατπηϊπίς τείροπάετς ΡοΓ- Ἐειοκράτης «δρ αὐθρώπων γλυ- ἀῑ[ζο εἰαῶμίεγ {410 [οη- 

. Ξ 

λ Δ 3 

{επιπιετίης Χεποστατῖς ο ορ σὲ, {1411 90764 χι έπο- 

τωοσαση Ρις απ ατε]]απος ἐν: αἰσοῖος μᾶρ ἰώ ἀςθῖς ὅμι- ἐΥάξέΣ εργα πλ 

«Βοπίπες Ιουρὲ {αρεταπῖς. λεη, Ἰσαμες αρα. Τεπετα- 

Ες απλάετα εἶπες {Ώ «οΏπες- 

ἳ 
ο σα 

Ώιάοπε τεπεσεδατητ, ετας- ῥἡ6 φμΙεῖη εγ2έ ΕΠΕ ΕΗ  απάα» 

απεῖΏτες {ρίος πεπεταρ]ᾳς. 
- 

ὦ ο σά2ρ». Του εἴθρὲ ῥαλθῖα 1ὸ » νὰ ῥᾳδος κα) Ἐυεπύφορρ» ἡ ὁδδε νετ τοῖς τὸν 

ευδξους ὑμνᾶσν αλ θρα».ΕΞ 1βίτυς αὔπολογα αινα τοάάτε ταϊοπεπα ευς Αεπεβάεπαᾶ 

βΠοτυπι Εοί]ία: εποοπαίαΕὗεἶς Ἀγτηπίς «ολοπςβατα Εαεσίηε:/οἳ]. α ία εὖπι πης 

νυί ρταε]ατί ξαοῖ]ς 6Η1ε 1]ος σταυίδιις αιμά]ραις ρτο/ εσυ. 

σάς. Ἐκροπίεης 50 Ηοπαεί 5εβο].ὅτ Ἐμβαξαίο πεσεώδηε εέων . ὀξεῖα περα 

: τς 5) 3 πὸ τς ς : 

εἰς ὑ-]οε αλέχουσα πεσέα, ὀέυτης ο850: 3 ΠοηϊΠςατῖο «οπµεπίεε Ὡς Ίοςο, εἶπι οἷ- 

]εσοτίοὸ ἀχβιεῖ]επα τεπι ἀεποτες Ροξτα » βμμαήτηοάϊ 8µζοπα {εορ]α5 εβ ἵπας. 

εεπας. 
ο ος» 3 ορ σε ο. : τε ς τά 

εἰς αὐδρῶν. Φα Ὀαιά1 οἶκον»ν εἰ όμον. βευεὶ εἰς ᾖδλυ,ρσο εἰς ὧκον ἆθιυ: δε βήμα. 

Ἐλικωνιάδον. 1. μουσών: αυδά Ηεβςον πποπ5Ρτο {εὰςε Μήατηπα «αρίαξησ,τὰεα- 
. εἰ λ 3” 

εεΙϊρε ὃν ὄρνοιρ καὶ τας ᾠδᾶρο 
. 

μας 



ΙςΤΗΜ. ΟΡΕ ΤΙ, δι 

«μαμρὰ Φιοκήσα». Νουθ αροκατασιευὴ ἃἆ Ίαιιὰς πποχηπι ὃς (πάίοσιπα Χεπο- 

ειστατῖς τ ὃς οὐρῖε ἔαπι ομρβὸ - 

:απαπίτατο τεϊσπίς Ιόπσί δα 

ε«εΏςοπα{ο Ρτο{εσ 1, αμᾶπα τί 

:απεταρΏοηςὲ {ια εατπαῖπα ἀσαί 

αἱίος -«Ώρετατο Ροξῇ » αὐὰπι Κεποετατες Πιοσια 

ς θητεσεἰγήϊε: νεὶ Εΐτεπι εάπι εσσςΙἶςπτετ ἐρίαπα 

6 {πρτα αἶνος πιοτίθιις Πήε ἀμομπάϊς, Ὀ κα ταδε 

βεατ,νι α]ιὰς ειερτὸ εείοσυπα γ]οτατίοπε. 

βσεήσαις Ῥατεείρ.Αεο].ρτο εοπιπ.. Φοσεήσας. ΑΟ{.1.αᾷ-.ἑὔσχησα :. ού 5 τλεπια 
β ϱ ωρες Ἔ 5 Χ. ν ο: 

ς ισέω» ἂ δίσχον βάλλω ἐᾷεῖο ἆῑ/ 15. ὀργα)..δ' βόπον.οίς 3Ἠτεπα εκροπεµάα Ῥας πιε- 
2 . ω ο Κ. πθ. 

εαββοτα δὲ {επεεπεῖα » µακρῶς ἃ ἔμονλο2ρν ἑέψοις ὶ 
- ΄ ΄ ος ὅ 

Φγικηφόρον ἐγκωμιέζω, ζὐρβαλοίμέα 
κ /, κ ώ ο μον κ Τ δέ γ ἔθαν 4 5 ΄ αν τν 

επ ὤλλοςις » οποσοΥ ο Ἐεγοκράτή» οπου ἔχευν πώτων ἄλορῶπογ πόυτεςρ). 

ααἰδῖος ὃ ἑὠ-]αυς ὰ Εαοι ευσα εἰπά 

«σαπι αὐῖιὸ ααλπα ραβιυὲ {μπαί οτε: 

«ἁσατιις ἐγβοπᾶς ἄξιος ὁμιλῶν τοῖς ἀσοῖς» γεπΕγΑ 

δις εοπιπιοσςῖο. ν οσαὈ αἱηπι απζεῇ αχφοῖος 
Ιἀεόσιε ἀμφίβολον εἴνγεταπα Κεποσσατες 

Σ191ε ἀ{σηη» 1177 εἴπει οηπεγ/αηςτ απ 

«ψοτὸ ἀυτὸς ὀνζεποώῖνος ὢν τῷ τοῖς ἀςοῖς ὁμιλεῖν »1Ρ/2 7ΕΜΕΤΕΤΙ {οὔμηρ εἶθες ομπη φῦη» 

ροηπε(αὐάΣΗΥ. Ν ἴσο ταοἆο {ππᾶς, Κεποσταεῖς ζαμάί σεάεξ. ἳ 

:παράφεασς. 

"Ἑαποτααι Ἠυήτίοπεπι 
οπταῦατ Ἱηπχῖα Οταεοταπι 
οπιπῖαπι Ίεσεπι, απα ἁππι- 
{ες οπιπες 1Ώ τεῖρ.νΏταιξ 
εαπος αἰετε τεπεβαπτατ. δ3- 
ετα αὐτεπ Ὠής εοπατσία 
οπιπῖᾳ τε]]σῖοςὰ ὃς {εάσ]ὸ 
οὐ(ετάαδας. ΝΙΒ11 γετὸ 4- 
πΙβΗ Υγπασαπι 1ρᾷ αεεῖά!ε, 

υπεπωοπίασι Ἱιο[ριτα]ξ αἆ ος - 
πατε ἀέβπετετ. 5εᾶ ϱᾳ Επῑε 

τἆρβας Εοτταπαντ τοσα α.βῖ- 

απο εὔπι Ώγδειπο εεπαροτε, 

κεᾶο ἀαρισάΐααε εοπηπιο- 

οᾶις δι εοπαεπίςπᾶδας οίρίτος εχεΊρετο ὃς τεετεατε Ροῇςε, 

»Εῤπορ, κὠλ. “Ἡν 

« εν Ε) ε το. 
“ασποτροφίας κόμίζων 
39 ΄ ο σαά ι 

οὐ ἨΠανελλανων γομῳ. 

καὶ Θεῶν ὄυμτας φερσέτυ- 

το πείσας- ὀθέλοτε ξενίων 
τ αρ 3 « ο θε 
«όρος Εµπηευσαις υπεςεί-- 

λ΄ ἰδίον ἀμοὶ ᾗπιζαν. 
9 

αις» 

ὦ ὃ. χειμῶνὶ πλέων Νθλου ρὺς 
ὄκταξ. 

δὴ Ἐπέρα», ποτὲ δρ Φασν δερεῖ- 

"“μετάφραεις. 

Ξεζμογήσι(ηο ϱὴ/211- 
είόπες ὤγαης {2ο Ἡ 
οπή ΕΥ ΕΟΥΗΗ 71- 

714.00’ ΏεογΗπγερη {5 

᾽απιῤίεκαδασήγ οἵηπες: 

πες ΥπζΜάη βο/ρΙ71ἱε 
γ6ΗΣΗ5 νἱοίεΏσι5 ΜΡ1- 
Ἴγαμς εὐηέγάχ{ς γεία 

ὤγεα 11Ε/211 τ/έά εὔα- 
ᾖαεύαγ φηἱάεπη αά Ρβά- 

1η α[μο τεπαροτο:Άγεπιρ Η{ΕΠΣΊΑΗΙσ 2: ΝΗ αάτφα». 

« ο Ξ μ Ξ : : : 

, ἑππεροφίας σε. Οοππηεπἀαεῖο ἀ4ξμά[ο αἰειχᾶ εΩποτήπα: αὔθανες Ίεσε ευσᾶ- 

Ῥαε.Ἑταε επἰταρπο κ” γρ, (Ξε.ῑεῖ5 εοπηπιαπίς Ίεα; αμα ἀῑείοτίδης ποςεβαπα 
ετατ εαυος αἶετε αάἆ ραττία να Πτατεπι. 

το κομιζων.οῖς πια]ο Ἱεσετεοπα 9εασΏί ἀῑο, αμλπι ευ ος νδµώζων. Ἐτεπόάπα εἶα- 

τος Ίτα Εεε Ιοευς:8ς {αςης ΕΞ ἵπ σταρΒίεμπα ἨΠμίπηοά! εττογξ Ιποιάεσε» ὰ αἲο 

τοταπετης 5εβοΠαβε»,απ Ἠαης {επεεπεῖαπα {Ώτογρεετατης,πιοᾶὸ’ ἐσπεροφεῖ ἀντὲς 

«ὦ Ελλησι γομωβετων : ας ἀϊεετετ ροξτα 5 Κεποεταϊεπι Ίεσες Οσαείς ἔοστε {αρετ 

εαβοσαπᾳ οἱεητα : πιοὰὸ γόρηµον ν Ἑλληση εἰδὼς τὸ αζβορᾶν, ας Ἡ ἀϊσετεῖςεμτη {ς]- 

τε αριά Όταςος Ἱερε [απείτητη νε εαι! αἰεσεπτις: πιοάὸ 
θων τῷ Ἡ Ελλίώων γόµῳ καὶ Έδει : ας εετεία εχροβείο Ρτ 

αητΏοσίς: σπα; οἶπι 4ατ Βμα/πιοά],ςοπε 

8μέςπα ὁεΏἈπαϊἆλας Ππίετρτεζατυς ΡΥοςµχΗ: ἐλθ 
αἀπηίετστεπι, 6 παϊπὰ εοπίχατες Χεποστατετι Ώος 

ηιεητίας εΕ] 

Ἱππεβοφίαι γοίζων Α) ρέ- 
οπίστιὸ αεεεάῖε αἆ ππεητεσα 
ε κοίζων ατα νομίζων.Ἡος 

Γιώή ἀΙσηγαμι! αποά αἀ]άεαι 
Παδιβε παπΏής γε ἱπάρεέχος 

Έ σε 



682- ΡΙ Ν.Ο ΑΣΤ. 

εῄοε αἶειπα εαποσΏτα : παπι ΡΥΟΟΜΥΑΥΕ ρτορΏὸ εβ. ἓν Πάμηεγε- ὃν ο[εο  αηφηιά 

οέγαγε, ντ αππαιΆΠεπαταπα τεζυπα αἁπαϊπΗἑτατίοπεπι α[ιαιῖς [ιηεῖρίε,. Τἀείτεο 

βπιρίεκ ο,Ζάη: ππαἰμίταςἆ νίκαπὰαπι απαὈιρυἰτατεπαοτβ! ῥχουμγοναριά Αρυϊείησει 

Πρηίβςετ, μα τοεὲ ὤιτο. : 

ὢ γόμῳ. Ἠος εξ, κ; γόµον καὶ Ἐδοεπώύτωγ Ἑλλίωων.Τ) οΕ]ςὸ «ἀνκὶε Πανελλα/ωνρεθ 

ςΟΠ11Π.Πανελλέώων». 
ἔ 

καὶ Θεῷν φώτα,, Τ:αυς ὰ ριεῖαῖε ἵη Ώεοδ. αιαΠῃ {αεσῖς Ώεοσυπα σοπήήής Κέ- ΄ 

ποετατεςρτοῄτερατητ. Νοπαμ]ῇ οοά]εες Ἱεθιητ δίωτα, «Μπι 96ΠΟΙ. απ σα)» 

φόρεις Ἱπτετρτεταταξ, Ἐδάεπι τεςτεάῖε: παπι ἀῑεῦὈῃς Εεβίς {αετα εοπΏϊνήξ Ἠε- 

Όαας" Ἐπιρβαίομπα ὶς εξ αερσέπἸνησο απηρ]εκαδάγΗΥ : απο ἀεποταεις {ηπι- 

πηπαι βμάϊωπα.. 3 : 

ἐδέποτε. 1.015 ὰ «οπ{εαπΠεῖ Ποίρίτατατε » απαπι τά] βπϊβτῖ ἱπεςυτυρίε » ἕερε 

αμί ρτορτίὸ.α{ξ νεηΣΡ (επάμ» ». ημῃς- εξ γεηεης γοίεησά : δε 9επο]ίαίτος 

φ2ύνο ΠρηιΠεατί ρηταῖ.-. Ῥσο. {απὲ πια σα εχροπετε ῥηήῤγηνο οεβη οι πά- 

ηπεῃς ορες πήΏιαξ Ποίρίτα Πεοτίς Παπά μα τΙάεόσαε Ἠαπς αἱ]εσοτίαπι Ίτα ἆε- 

εἶατατ 1αείμα ρᾳταρΏταί!ς, ἐμπνεύσαις Νεο]. ρατείρ. Αο;, 1. αᾱξ. Ρίο 6ΟΠΙΠΙ. 

Σμανεύσας, 
: 

ον. ἐπέρα. ΑΠεσοτία αα Ἱπηαϊε ροξτα» ταπίηπι αὈε[ε΄γε-αμίεσυαπι «οξ- 

σετῖτ Κεποετατεπα γε]α εοπίταΏετε, παπά(ουε πο[ριταμεαεὶ θαάετε, εἴπα «οΏτ 

ττὰ αβαεῖς,ὃςε Ώγεπας εοπηπιοάἵταεος οπηῃος παιυεεῖς, ααάθες Βοΐρίτες τεςτεᾶρ 

τος. Νααι ο πηπι ἁῑεῖε εγμπα αῆμο-εοπηροτο Ῥαβη-αάπε {οὕσυπα »Ιπηνήε ευπα 

Ποήριεῖδης.ἀαρες,αἀέίαιε ρτα ως ΗΕ τοππρεβακά εοπιεβίεητες: ουρά νετὸ 

αά Νιίαπι Ώψεπιςνπωπῖς εμπάεπι Ποίριεβες- οπιπία αἁμετίης 1ῑπά απΠϊ τεπα» 

ας εοτητποάαρ ταση αἆ γ]όξατη επι αἆ ἁοπηϊςίΒυση Παρρεάϊταβε. Ἑτεπίπι Ῥμαβς 

εἰενιὺς Οοείάϊ5 Εἱρϊάα τερ]οπῖς,ΝΊ]ας απεεπᾳ εβ Αερυρε κα όα : βαπίάεπα 

Π]ο αἆ {ερτεβετίοπεπι,Ώᾶς αἁ τηετίάϊοπι Πτα «β. Ψἱὰε απο {επία {ππιατ Εταίαν 
π-Αάασ. 4ά Ρόβη-παισαμ,Ώταίο ΡεηρεΙευ 1» 

ας με φας . Ξ α Ξ .ς σπραφρασες-- ἔσῳδ. κόλ.ζ. ΕΕΕΤαΦΕΑΖΕυ' 

Οατοτόσης απ] πιοτα- - μή γωος ὅτ ΦΦονεραὶ Νε 16117 ζημία 
σα ρα ο νὰ ες Ἀγατών φρένα, ἀμοιεέμουπωι ἕλ-- ηιῤάα. ΠΙΟΥΣΑ{Η1 ϱ127- 
- 1 εχΙ στι ΄ ς ο σος ἀπιλάςσπάσσα «χ Ξ Ἱ πδεο 11 -ΊΠΕηΣΕΣ΄ Ρεμ επέ 
ζαωτ Ρτορεπί, 9ο 1πα ΥσΑ. ο 5 , ’ ῃ -- ΣΗΣΕΏ2 

ἀπιρεοδοσάτη ΠΠῄοσατα «νῖ- :ΡήΣ- ἀβεταί αυτο ογύτω παπεῳς [ρεὺ » Πθῆμε ΥΙΣΜΖΟΙ 
ταπάστη ἠπαΐάϊασι Τ Ἀσαίγ- ο ει γόμα αερα: ρα2έ7ς 

Ῥαίας ρατεσατα ΥΊσττεαι  ρδε ποιοι ὕρωσες. Ἐπείτος - 2200, ες νὲ οτε 119 
τ Φῑεπτο ρτατετεας , {ετααής - ἐλρόσοιπα»- ἀωτένσ - εργοισω- ο ος: ΕΠΙ Π6η Ὑά 

3 . - τα ἐἴνι . νΝ σ 

ἐπ ρπίσατα ἆρποος ος μζω.- -ἳ πε: 104. ες εξ. | 
Πιρρτείις Ἀγπιπίστο εις ἴσ” πυώτα, Χιχάσσ σα -ἀπτόνειωογ.., ἕ- ρε Ἀ]ερρε γεέε 
απο επί εα πιεητε- Κεσο- Σε. : κ λο ο ο ορ ο» απς : ο - οσο. . θαμς Ἰαυάες εαταήπε απ πλ ος μμ. αά ́ ὀοβίσεον 
ρτο(εα ασ νε ἀλαᾶ,φααπι- . ξεῖρον ἔμὸγ δαν ἔλδηε.. 1η [η 1γεη τες --- 
αἀπιοάσσι ἱποροβτα (ας 93- ξ ΒεΙΑ. . 
Έ βρτας,ἶοεο ποἨ πιο 1”. 



ο ἝςτΗ Μι ΡΕ ΤτΕ ό8: 
ταττ{εἆ γενπάϊσααασε ρει{ετατας, οπωπίρά(α σε |ασάαιί νἰσὶ γίστας ἱπποτείσατηςάα σε ροξ - 

{ας Ιπε]ατείσατ, η νετὸ Νέεαβρρε, ας αἆ ΤΗτα ουίαπα» ἨῬοἱρίτεσι ή μακίτατς πα η]εος- 

ἑαπένασο ρτῶςοπήα Ἰαυάατα Ρεσξετ,δς τεάάε απαπι αἆ επτα βετοεβετῖς. 

εερώ γω». οἷς {εοεπάυσα,δξ γω ρτο εχρ]εείαα εοπιηπᾶ Ίθαε {ππιεπάυπαιατο-- 

αὰῖ Ενώ {οὔθετεευγ»ετεος εΠετ {Π τηξετό. [η Μήφιεῃς Ροῦτα εινε Τηταίγδη- 

Ίυπα πιοπεαεπς ἰπη]άίαπα πιεταας1ἀεόφ ως ρατεῖς υητατεπε β]εαε,Παρρτεβις {8ις 

Πγπιαῖς απο5 πο ξεοῖς νε ππμποῦί]ες ππαπεαης» {εά νευπάϊσυαουις Ιαάάες Χε- 

Ποεσατῖς ΡεΓξεταης. λα 

φδονεραὶ ἐκπίδες, 1Πε ολαδέσεις φἈονεραὸ, αμα; οθὶ τα) φεένα: αὐδρώπων χρέµωται.Εος 

αΌϊ νυ]ε ροξτα,ὅτ φβονορῶς Φιάκεηνται οἳ αὔβρωποι μὺ σηάτω πώ ον πατεὲς ἀρετέω. ελ ο-- 

τατίας ἀῑκις - 

ηωρόίαης Ῥίάεατε Ρατ, γίγέκσε τεβα ας 
Ῥιπάσατωςνα]ε ἁτεοτε» - 

: Πηλάπρ Ρ]αεάγε ῥραγα γγγέπτε βἱερε]σΦΤάΣΕΤΙΑ 3 «λος 

σηάτω. Ἠεπηρε ΄Τητα[γΌα]ας: νΟῖ ποταπά μπα Ροξταιη ποπ ἀῑτεδεὲ αΠοσ σέ 

ημας Ἱμανπίβ Εοττὸ ἱεσεπάιιαι Πἱ σίγασον: απαπαΊΆπα οπ1Πς5 Παδεῖε σγατωι η]- 

ἂς ἵη ραταρΏταϐ αποπιοάο {πτε]ήσαι Ώας Ροξτα. 

ἐπεί πο. Ἑ ατίο ες ποῖῖτ {παπα μας γπιπαπα (αρριλπαίατα νε ποή γεπῖας ἵτι 

να]σας:απῖα {σορι» {ρμας εῇ νι ]αυάος οἱαεοταπᾶ νίτοτησα,α ας ςαΠ4Ε. Ρεξ οἵα- 

Ώες τερίοπες ἀεξεταΏσι:ᾳπο.Πε νε Νεπι,ς.ἴτα εχοτίας Πτ, Οὐ αὐδελαντοποίός εἰγε 

ὃς' Ἐλωύσοντα ἐργάζεδτω, ὃτ 5- : . 

ἐλιγύσονσα».θὲς 1Π ξαευτο Ιεσεπάμπι,ποῦ ἑληύοντα, 1Ώ Ρτα[επεῖ. α.-ᾱ. αοΏ 1θΕί 

Ἡγπαπος γε ἔατητος πωπποῦ]]ες: Πε εεῖαπι εθάεπα οπιρµαί, {οσο Ἠεπῃ. 5. οἶξαῖθ; 

ἐλινύσοντα ἱεσ]πιηδιρτορτῖὲ ααίάεπι {ασια ἀἴσμπεις ἐλυύκσα,αυδά οεἱοία βεαῖ Ἡ
ὰ 

οσο. ως 

ταῦτα Νμάσαπε.Αροβϊτορᾶε αἆ Νίςαβρριισι Πε τας εστία ααε πηπεῖαπας 

ας οοπε]αά!ε βπιαπα, ἀπόνειρωοῖιος ε[εναλάγνωδ:, ᾖέσε» γεεῖέα :ουίας Ποπίδεα» 

εοπίς οσεπιρίαπα ρεοίετε 9εΠο].ὰ 5ορβοε]ε ἀθίπηρευπι, απ 1Π Ἅχαιῶν συλλόγῳ» 

Φς ἱοαπίεατ. σὺ ο δεύνωσι γεάρμάτων σθύχας Ἐχωνάπόγειμον.Ἔδο βυέετα Ππυριεῖ- 

τετ ἀπόνεμο Ποπίμςατε γεὐάε,εχβίδε: νατα {οἱηπιπιοάο Ἡτετας τεάἁμητ., πος 

᾿ἄεσυπε τοὈεματή. 
υᾠφιῶνν. Ἠος εβ ἐδέθω,σιωήδη. Ναπι αἳ ᾖδος βε,δς Ίος αΏ ἔδος. Μαβπαι Ἐεν- 

«πο].ἴη. ἑτερρεναῖς ἠδέτος Ὦ οτ]ςὲ ἔοσπιατί ἡθοῖος αιία ο) {π αι πππεαπε Ὑε Ρτο εδε 

ἄϊεμης αὔνε.Ουδά ἤ Ιεσετεειι2θεῖον βσπίΠσατε ΡοίεΏς» ὤὐμῤημηη » φεπεγΑΦ 15 

«ηποὰ ερίεΏετοη πιᾶρῖς ΒοπουίΠευτη εΠεε,Ρτο πος µαβετς 
ταταπάτὶ εάῑτΙο Αἴ- 

τγωογισηϊπὺς Ῥεπείπατα Αστίσεπείπις ΕΗτ Τμταγομ]ηςνποπ Αειπαης ομί5» ας 

Ἄκεπα οσα ρηὺς «αταπε ἀῑοερατις. 

ΈἜδι Ἡ 
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ἕπποις. 

ΕΙΔΟΣ Τ.: 

ΜΕΙ.Ι550Ο - ΤΗΕΡΑΝΩ,.. 
εαμῖ5 νιοσίαπω 

αἀεριο. 

Θ Έ ΕΤΕ. 

ΑΚΕαΕΥΜΕΝΤΝΥ Μ.. 

Μή Ελ[α Τον ἱμάεων ὰ Ργεία ἐν βία υὲ-- 

Ρο[ᾖάεβαῖ..- 

παρόφερσς.., 

Οσ/(ααᾶς ποπ ήρασι Όεπε 
ξοτεππατας» εεἰεθτιδυςςεσ- 
εαπηηῖδ ας ἀπε]αταϊτ,ὃς Ῥο-. 
εεπεῖα Ρτορτε Απιρίαπι ἆἷ- - 
αἰτίατατα Ροβεβῄοπεπι ρο]- 

Ἶει-: πες ἵαπεν ΗΠυ[πηοάϊ 

Ῥοποσσο (ἤετατε ἴτα της- 
σετ,ντ Απίπιο βατ {π{ο]εητῖ, 

Ῥεπε απάϊατ,δί ἰααάϊδας ἆς- 

σοτετας. ». απαίῖς ΜΠε]ητας.. 

αβιαπποάί αν παῶδας 1π- 

Αταᾶας.Οἶσι απτετη,ὃ Ἡπ-- 

Ρίτες , πιοτῖα]ες Ἡοσιπες 

«πηασηϊς γἱττπάθας Ἆτε ἆο- 

πεπεὺς , σαππτη εἴεντ εἰς 

δί αεεερτας Ξεταπῖ» απὸ 
ἁἴαπας {Π]ατυτα Ῥεπεβεῖο 
ξαιοςς πιλωαας, Ἱάαπιεο: 

3 ΄ 

φυφὴ α. κὠλ. ε« « 

9, . ϱ 9 ’ 
Εξ. τς αλξ ρῶν θωτό χήσομς» 

ο πο. 
«9 σαυ ἑνοδέοις ἀξθλοις» 

3λ κ - 3 ὤσνει πλετον» χΦτεχε 
Ερασὺν αἰων κὀξογ» 
3. 3 ΄ ᾿ . ΄ 

«ἄξιος Ευλογίαις ἀςῶν. µεμὶ-.. 

χδαι.-- 
: : δεν ειριώλας οἩ σρεταν ὀματος το - 

ἄἴσαας τᾶ- απ αραά εἶπες. . γάλα, οἳ αρετω «γάτος ὁ 
πονταξ 

τόν σέδε.ζωει Ὦ μάασων 

ὄλβος ὀπιζομδρων. πλαγί- . 

ο ας : 
τς 3 9 ε ΄ 
3 ΦρΕ/εοσὲΥ ουχ ομας στην 

πα χέύνον 3άλλων ὀμλο. 

10 ῥ4ΥΙΣΕΥ :ϱΊΗΕ 
3ΕΤ(άΓΗΤ. . -- 

ἑογία, ἆ Ρατ 5 ιά πιατοτέδως , {1εοη}/πο 6" 

{αλάσεἰάὀς : ἐσεμι ὁὶ ἀηίεήν φας εί  απΙΠΗ /ποΦεγαξίοπο. -- 

μετάφεαστε». κ 

σ]ώκὰ οί [α” 
{Ισ 2772 44εβέΗΣ, αμΣ 

ο ο Ε1εβΥΙῥΗ5 εογ ΤΗ - -- 
πό, ανά μσά” -- 
211 εοῇΙύεξ «11ο Σέ- 

Έγαε Ρεσ/αμσλαη, Ἡ1-. 

«σης εδ σι ῥκανορής 

ει η4/{ε{ΕΗ7. Ο . 

1ηβίΣεγΗμάςΠα ἄΠΣεΠς - 

νέες ΠΙΟΥ1αήετ εδ 

ηἱραησητ κ.ε. ΤΗμέε- 
ἴσμε μισή ή0Υ [αι - -- 

245 7ΕΜΕΥΕΡΕΙΗΗ : Ρ67- 
πε1ῇς γετὸ ππεησίης- - 

Ρεί επρµ Πστεης εθη---' 



ΙςΤΗΜ.ΟΤΡΕ ΠΠ. 68ς 
τν 9 

. - . . ψ - 

εὔπη απξ πὔπιοη σεπετεητης {οἶες ζα]ἰοῖτας εἴ[ς ἁῑπτατηϊος εοοπετὰ υετὸ ποΏ εοἀεπατηοάο.. 

ουπι ἱπιρής,ααοσαπ οὐία σα {απτ ππεητες,βὁτςπάο Ρεσίεπεσατ» 

ΛΑελίατοι ΜεϊιΠαςρατεία ΤΒεαπυς, ὃς Τε]εβαᾶα Ελας ΕΠΕ : αυάπα Ρρατες- 

Ώμπα βοδυϊς ΟΙεουγπαάπας πῃαζεταμαι βεπας -αὉ Οεᾶτρί ρτοίαρία γε εκ πος 

Άγπιπο «οἶΐσετε εα. . ενος. Ὁ 

ἔσποις. Οεπις γὶόχοτῖα. Υ1εῖε 1ρίευχ ἐππεδερώα: Ῥυτάτα ας δε[ο].ερίσταρμει 

Ἠαδετε ἴσποιε: ααδάἀ Ιπεετευτα ἄε γεεµπα κέληπ ος τεδείσπῳ νιεςτῖτ.Ψ ετύτα αὐ]ᾶ 

πο ἔσπῳν (ζὰ ἔπποις Ἠαῦες» Εαεῖ]ὸ ραεεε ευπα εε]εες 30 γἱεῖς, απί {ο τατίας 

εσυις εται. Ουσία νετὸ ἁῑεῖευς οοπσεπίζαπι πιαίοσυπα γίτεωτεπα Τεαυατας ααϊ 

ουτε] εεεταναῖπε εἰασπετηπιεοπε]ιάσπά μπι εβ 11μπα σιδείσσῳ νιοειευσα 1 ΄ 

ΣβἨπιο,ευπα ἴαπ σεπαεα. - τς 

εἶπιε αὐδεῶν. Τρίο {π: Ηπαίπε ΝΛε]βτις ἰαμάσεας ἃ ἑαεΠείσαεε, αιᾶπα αἀερεις 

εβ ρτορῖες γἱδεοσίας » ἀῑῑσίας» απἰπιίααε πιοςσατίοπεσα: οῦ αυᾶς εείαπη γίτ- 

εητες. εἰπίμπα Ἰαμάς ἀῑσαυς {τ, ὀνπυχίσως ρατΏς. Αεο]. Ρτο «οπχαι. -ἐύτυχλσω αὉ 

ἐυτυχέω. - 
σιὼ. Ἐκροπύτητ ὢ }ςε]ιο]. δέγος σλέτου. ἀῑεῖε, εὔπῃ {αίίοηε «ορῖᾶ, ευπα ρτᾶ- 

αἲριὲ ταξοπετοῦοτῖς.ἵχαπι αυαπευτα ναίεας ορια] εαεῖα» εμϊηής Ώοτυπ], φεσσν,Ὁς- 

ουσήε Ῥυτὴ.}.δὲ Νεπι.3. αἰωηεοῬγ τα -ΓτορΏ.ς -Τεεπα «δέος 1οίὰ. δε Οἱ. τ.δὲ 11. 

Ἠῖὶς µετωγυμικῶς βσπάπέατ ὕβευ: αμ {πεϊεταεῖς εΙ ε
οπαξς. ἐύλογίαις µεράχθα, ΥΠΟ 

γετρο ἔυλογέδα. 9ῖς ἀεε]ατες Ρετίοάαπι τοζᾶπα » Εἴ. πο ὀπιτεχῶν νίκης ὀνόδέων 

ἀξθλων , Ἡ- πολλᾶ «σλούτου, οώαται κό φέρευ. μὴ ἐένβείζων» αξιὸς δουν ἔολεγθᾶς ὑπὸ 

ὲ πολιτώ). 
Ζεῦ ελα, οἱ α]επως(ποπιε αμα Ὀοποτόπη αυ Ροβτάεπε Βοπήηες ο σίπεπα 

Ῥέο εἰ Πα άᾗς σποποε εερεΏίτητ Οἱ.9.ΕΡ.
τ.δς Ῥγείιι.ἴτ.5.- 

ζώει 3 µοοπν. ος εβιή ὃ Ὁ ὀπεεπορδύων ἐνοαιμωία χέῤον πλείογα πρό μᾶνει --- 

ἀρξενομδν» ο τοῖς Ὁ σπολιόφξοσυ ανδρώποις ἐχ. ὁμοίως Ἀσέλλουσα συωακολουδεῖ. Ὁυοά 

αεΏποτ αἆ γοςεῖα µοσων Ίαπι οσσευσεῖτ Οἱ. 13. Νεπη. 2. Ψετδιπι ὀπίζομαι πα- 

δες ΡγΙΠ. 4. ΕΡ:4- Ηϊς οι βγοµίάὲ ἆσο νεῖπα εχροπετε{εὰ ΥΕΠΕΥΕΟΥ» ντ η” 

πας Ροξτα {σμςίτατεη εοτυπχ μή Ώ εωπασεπετεπεης εΏε ἀἰπευσπίοτεπι δὲ Ες” 

αὐπίδεσς ἵπ σλογίας Φρίεοσι. - 

. 2 
συράφβάσιςν- - αὐπερ. Κωλ: ε- μετάφέασεν - 

Ἐτ Ἐὐπι]αυᾶες βαςρτα- ἐνκλεῶν ο ἔργων ἄποινα, ο αο 41λοπε [ά- 

σῄβ τεσπα ρταεἶατὸ σεῖῖα- 2Ελ- ἅ νμρσα ἂν ἐσλον. δονῃ Ἱππτ ΡγάΊ4-εέ- 

σητα, ορεξαρτείαπν εἰ ντ πιο : 5 τν 

ψατ ος γκο εοξο- 9 κωμαζουτ αενς 

πεβετατ., Ἰ]ήτωαπε στατυ]α- Ααεάπεώσν βαρασαί ος : 

Ῥαπάο {ετπιοπνς εχτο]σε ας . 5 ὃ κά διδυμιων ἀξθλων Ἀπε- 

: επεῖίας͵ απῖ εἶνοτεα]ι εασζΏῖ- λίασῳ 

-- ἤγασο εε]εῦτατ. Ίσασυε -΄ µοῖρα 5 5εὸς ἐυφερσαν σεέναα 

Σο Ἡὶ ἱαάαράας εἩ Μεί- γλυκές στ 3 

εὔγαγε ζΗ14εΗ: 6ΡΟΖΣΕΕ 

νίταση ο: οβοΣΣ8έ” 

εὔ]αθι εδοτεαζ: ΥΙΟ 

Γρε[εύγαμχε δα ὁ σγᾳ- 

Σής εκζο][έγε. Εβαμσε 

εεἰαν  ΦεΙΡΜΟΥΗΗΑ: 

Άδατ 1]. 



“686 ΡΙΝΡΑ ΕΤ 
{ᾳ5, απ ρτοίρεσα ο μὴ "πο, ὦ βάαπωσν Ἰῶμᾶ ο εν ΑΡΗ Μ{εήβό 

{ Πατί- μῖς σα λ ρα κ αἆ σας ον Ξ Φεζαμδῳ σιφαέοις ο» πὰ 3 ες 
αἲξ εοηπεχεῖς, αὐᾶάο ἆπο - ρολο, ἆ 

Σππι εετταπίπασα «ΟΓΟΠ36 , : : αγΙΣΑζ6ηΗ αζεεηε 
αεεερῖε,αἰτεταπῃ απἰάεπι 1π λΦ ο δν βαδνσερ- «021 γαῤην 10 μι 
1άἨπιο Οοτιπεβῖαεο:αἱτο. γά γάπα» ἠσευξε Θήβαν 4εΙΗΙΣ0 τομ : ζε- 

σαπα ἵω Ἄετηςα Ἱεοπίς ρο- {ηάε 12 ἐμο {ροπή Ρεᾶογοῇ Βεπιογρ ϱγορΙαήαης έχοτοβ αἩ Ἠετοσίε οεο Τρρληι εν ᾱ- 
Ρεπ]οτε:ατ( πε Ίτα ρτφεοπί 
οεσαορπεπι ρταδαῖε ΤηεΡας Ρτοςἱαπιαπαϊ 

ἐυκλεῶν «ἲ ἔργων. Ὀταραταίο Δά αἶῖας Με]Ηῃ ἱαμάες-: παπι 1π 6επετε ἁιεῖενὶ- 
{Ηπα1 ρτα[ἴαητεπι ες ]αιάαπάπτα » {Π {ρεςῖςε Ίηέεετ Με Ταπα εΠς ἱαμόῖρις Ρτο- 
{εαπεμά επι, γοχ. ἄπεινα ἴαπι οεεμιῖε Ο, 7. δε αΏδί. ὑμᾶσω. 1ηδᾳ. Ώος.. ρίο᾽ 
ὀ1ησαή. : 

αξὰ ὃ κωμάζοισα.Ηος εξ, χε» δἐγκωμικσικὸγ-λόρον πρέχονπὰ,ὃ ἐσλὸν ὄφώσαι καὶ µε- 
πεωείσαιχαεισ. Ν ετΏὶ κωράζευ ἀπρ]εχ εβ βρηϊβεατίο αριὰ Ρἱπάατασι: ἵαρε Π- 
Ρηϊβται ὕρῳ ὑμενήειπεί, χοεύειν Πᾳηπα. Οὰ. 7. κώμαζ’ ἔπειτ' ὃ ἀθυμελε σιω ὑμωῳ. 
Ίδοπ πιεπαῖηῖ Παπίβσατε γ{έξογαΐσ εὐηΗ/Η/Η εχῤῥετε. 9]1ε αΙεεπα κωµαζοντα 
τείετας αἆ Ροξταπι, Πμε αἆ Μεμβαπι , εοπιποάις ετίε {επίῃς. Νίαπι Με]ή- 

{π5 ἁῑαϊ Ροτείξ, (α/σαγε νε] εὔστεώς εεἰούγαγε: Πα ἆεπα {α χ]έλοσίς οποσοπα ἵπ- 
ΕΙεπεδασις εποτεῦ. : 

βαρέσαι. ἨΗὶς Πσα]Πσαι ὑψῶπῳα.ΜειαρΏοτα (παρεα ὁ δαλυῖς αἲά ο0µ5 1η Ἠ41- 
πηετος αἴτο[]αηε" : 

ἐπ 3 ἑλόύμωγι]ος εἴἲ,Φσλὼν ἀέδλω) Α γικῶν 6η πῷ. Μπελίοσῷ μοείς.Οεπαπαπα δῖ- 

ἁάοσίαπα,ποῃ αἱεεγᾶπη απϊάεαι {η [βἨπιό,αἱεεταπχίπ Μεπιεα Ρατεαπα, [εἆ Υιτοβ- 
αμς ἆμας εε]εὈτατενίάετυς, Νο εάπιεΠ αἀπετίοῦος {5 αιά Πᾶς δε ἰ)ῆῑς γηᾶπα 
ψοίεπτ εβε ρατεαπη: ἰπιὸ {πι ΕΟΣΗΠΗ Ρατίοπα ροεὴς {ης [πασο. 

φεὺς ἐνφερσιων σεέφα. Ῥοσλὲ 5εἱιο].ο]Πῆρβαι οὔ, ὅτε Παρρίεε, αιαπι ἵπ νετβῖο- 
πο αἀβάραϊ » ης Ἱεξίος Πατεας. Οπἱπετίαπα αἷα εβ. εΠΙρβς πιο ὦ βάση. 
Ναπα {αρρίεπάμπα τὰ ᾧ» επί τείροπΏάετ {εαιεης τὰ ὃ: απαξς εείαπι εᾖΙμρες 
αᾗδα οσευσίζ. 

βάκπωσυ. 1)ΟΣ. δι Ροξτ. ΡΟ βήρσαως, Έος 6β., βαόύμοίς τόποι. Οοὰ Υοςᾶ- 
Ρυ]άπα οεευτεῖς Εγτί. 3. βάοσαισι Παλίου, Ῥετίρατοί ἀεποτας Νεπιεαπα αυ υπα 
γαπα» λέουτος Υοςα:. Νάπα 151 Ἠεπιεαί ἱεοπῖς οῦ Ἠετουίς οςεἵα Εωὶς ἠρε]απςα. 

σ 59 λ Β : 
βαδύςερον αβΡρεΙατ Ώμπις κατ' εξοχό» ασῖα ᾳπσπαµαπι εοπες Ρτοξυπἀο {ηπε ρε- 
εεοτε αἱ δὴ]οπαίπας Πίς οἷε]5 πααίοσ,οτας εεῖατω Ρεβοτοῄος. 

(κάρυξε Θήθαν Νερ].αιβπι. δε Ώογ.ρτο ὀκήενξε Θνβίω: δε Επηρίεα ρτο «ΟΠΠΡΟ- 

Ροβεο. αὐεκώρυξε. Νο {ρίε α]άεαι ΤΠερας ρτοςἱαππαν]τ »{εἆ Ρτορεετ {ράμπα Ρο” 
εἶευπα γ]ἁοσία Ρίᾷςο. - : 

΄ Ε -- ͵ 2 
σπραφεσ6. - ο πλ. 16, μετάφεασε. 

ὦ Β ε ς- ᾳ ; 5 3 3 : 5 
εαπεβτῖς οωσίας εασταπαίπε ἶσπερερμίᾳ χρατέωγ. εὔνεγασ/ῳ γιᾶσν. 



ἵετημ. ΟΡΕ 1 
σιξτοτίαπι αἀερτας : δε {ς ὰ 
6θησεπῖτα τιαΙοτᾶπι ντα 
τε ΠΟΠ άεσεπετατε , σε 1Ρ/Δ.. 

᾿εοπιρτοξαιΗτ,δεῖεῖς γνήσια 
νι οἶἵπι «πστΌ]ὲ «ετταΏἔτπς 
φ]οσίαπι εοπίεσαυπτής εξ 
6ἱεοβύτιάς ΡατετΏςς εἶμφ. 
3πᾳ5.6οπβίατ ετίαπα σιατετ- 
ασπα εἶας ἃ ]αδάαςο σεπις 
οπσαἀτῖςῖς οεσιαΒοαποτυσα 
ετεδεῖς υιέτοτης - ἀῑάτίας 

ταὐδρῶν ο ελετα) 
σύμφυτον ἑ κατελέγλ. 
Ίσε µα Κλεωγύμου 
ὄλξαν σαλαια) ἀλμασ- 
}ὶ µατείδε Λα βθαλίδεεσε 

σαγδρε! πλότου ρε” 

2ον τετραοθια) σογεί». 
πο ρας 

αἰὼν Ὁ κωλυόκόραις 
ε 2) 5, 595 Ξ ἀμέεαις ἀλλ ἄλλοτ' ξξ- 

ατ. 687 
Ὃμαγε ΡΙ07Η0 γ{ή1- 

7273 0η ἀράεζογα; εὔ- 
σεΏζα:η. δοσῷ νείζηε 
ϱ/εομ) σσγιῃ α- 
Σ148111 εγγιόμε ραττᾶ. 
15 ἐν ΊμαΓεγη” Ρα21ε 
Ἰαθάμωάν επ 
Ρε ἀλμίσας απὐμ]- 
{711 «οπαάτ]σαγΗ1Η 

αεφυἱβπεσυητ. θεὰ Π]οταπι ἄλλαξε, αἄτεωτοὶ γε-μια) πες {αδογίῤης.. Τι ΕΗΡΙΡ αµ- 
ταπιεη γατίαὈί]ς Ες ἔοτ- θῶν. Σε νο μεησ1ὔης ἀίρ- 
πρα, Ῥόταυς Ὕαοςς πλαν ας 1 ας ἱήημεαμΙΣ γΙβΗ : [εά απ1εη ἱπαμί- 
ταϊατΏες παίσαπα 5 απαπάο- : 9 ; 
απ]άεπα 15 τεσηση ΠαπαβΠᾶ - πεγαδήες {44 ΤεογΗΟ. 
σαπα εβ βατὰς,ντ ατας,ἀατα χοἰσᾶσας ἄεταπα τοῖς,α να αἩἴαπι, πιοδὸ 1η Ῥοβήση πιο {πω τηα- 
Ίαπι,πιατατίοπετη αἀπς λατ: [οὔ (ας Γἡ5 ρατσατ,απί εχῖτα ξοστβης αἰελαν ἔπης, πες εις τε]ῖ5. 
Ελασίατῖ ροβσατ. - : 

ἑσπιδειμύα. Νοήσέεα Ώος 6επεταῖε χέληπ ὃτ τιδείσσῳ επ] διή ροτεβ: Είπε 
ςεἩο]ΐα νετο σεγεαταίηε γῖςεσίε Με]ηΐζας ποπ ἁοεεητ : {ες ταεῖοπες Ιπ]σίο οτε] --- 

παῦς,αιήδις ουστηἩ ασοπε νιέχοσίαπα αἀερτηπι ΠΠ]ατη ἀεπαοπ/ζταμήπαυς,, 
αλα ρῶ α' αλετο).Ἠος εξ; συγγενών αὐετίω ε καπαιδαύων: επἰη{πηοάϊ ῬΡῃτοβς αἩ- 

ή οεεπιτῖτ.Τ,οεις ε Ιαιάϊς ἃ πιαίοτίρης» ο οσα ΕΙγρὰ σύµφυτον αλετῶ) παὈτῖς 
Μεµίβας. | 

ἴε µ).ΑΡοβτορβεινε Ρπέο αἆ ΤΠεβαποξ οήδις ΜεΠΠῃ πιοῖοτες ποε εΠε 

Ῥσεέταης : ρταςἰριὲ νετὸ ΟΊεοβγπου εἶας ας ρατεπυςήδὲ Τε]εβαάες ραῖςξ, 
ἆξᾳπο {εαπεπᾶ Οάα Πτπιεπιίο.. αλ 

µοτρένε. [επι ἀῑεῖτης µατεέδον Τ)οσρτο ξοπια.ρητεέδς. Νοππα]Ἡ ππεπάο- 
ςὃ Ίεσιπε µαχρόδο: Πᾳυϊάεπα Ρο ρατετπυή επ» )ρατ εβ πιατετηϊ πιεπάπεσῖς, 
νε ρτοῦεε Μεΐπῃ ὰ πα Ες ἀεσεπεταβε πιαιοβῖρᾳς, ο «οπβοϊ αμΐεπι ἃ απο 
1αὐφαςεῖ. ροβξετοτηση οἵταπα ἀηζας. - 

Λαβδακίδωσ σιώγοµοι. ος εἰ, ο) Λαβοσκξ ἀπὸ μητρὺς ἄπόλργοι: πειαρλος]εὲ 
σωύγομος ν{ΗτραξΙΣ Βῖς Ῥτο σιωοζευγμδύ»ς .σύγγογος : «τω Ρτορτίὲ ἤτο σιώ τι γεµό- 
Αα Ν . Αα ΄ 4 2 εν 

Εδρος καὶ ερεθόμδνο». Ῥοϊτὸ αλοῦπωυ «έσω «χροπε , φὰ πλέτου ὕρχοσο κεωπὴμέ- 
9ο-απτου σερρέσπων σοκαθοέίαις. 1ΠῖετΙπ ΓΕ αβάρειάςς ὰ ἀνήσης δε βοτεϊταάϊπε Ἑοτη- 
πιεηάαξ, ς 3 

α.ον Ὁ.Οοπείηπο Οἷες ἀπαδις. εοπίξατ{επεξεῖ]ς : ρτῖος εξ ἆς έοτευπᾶ ἵπεοπι- 
Παπτια,ααα]ῖς εχεαε Οά {εααεπ τα. Ἱεεπι ΟΙ. 2. απεάξε.ς. ΟΙ 7«ερ.ν{ε.νετεο 
κυλβιδθουδίαις ἀμέεο,ς γο]εησίδης ἀτεύησινς ἀτκιε γής. νοίπεηΣίδης αϱη. συοά Ἡο- 
Έπετ. ἆσαε «ρεσλομλωυ οριαυδς, ΟδΡίετμαη άμα αμξεπι Ροξτεπα είριέετε γε]]ε αά 

εα αμα ἴᾳ ρτοδεπίε Τιαυἁαςί αεεἰάσταητ. Εις Ποτεπήππωπσα τεσπΆπᾳ αεεερῖς, 
Σαἴπςεἷας ΠΠης α Οεώτρο Εἱίο Εαῖς οεεῖ(ας. Ὀεάρης π.Αετεπι 1οεἈβοασα πο- 

ἐεας νποτεπα- ἁμπιε : Ἠίης Ροβειῖ Ἑτεοέίες δε Ροΐψηϊεες ἀε τεσπο ἀῑρια- 
ζασι 

εἶππο 
5 

ως” αλος - 



5 

6ρο 
ες απὔσια Ταβάαςί Τµς6- 

Έατυπῃ τεσῖς Εαποϊὰ ΟΠ "Π- 

ἆϊ ΤΠεδίς ἵω Ρτεῖο βαε 

Έετοητατ. Ηϊ γιοϊπαταπ{ς-- 

σίοπαπι ρετερτίΏος Ποίρᾶ- 
τἷό εκεῖρετε {οἰεθαπτ , Β.. 
τωοίετατο απίπιο σίΣ] ὰ εἶα- 
ΣβΟ/4 Βτερετάαας ἴπυιάῖα 
Ῥτοσίας εταητ αἰτεπί. Οπῖπ- 
ετίάπι οπηηῖ 1Ώ περοτίο 
Ρετίεᾶα πίτητε Αάπιπι- 
Ὥτατο ταΏταπα σ]οσίαπι αἆς- 
ρα {απε, απαηῖαπι αππῖς 

ΡΙΝΡΑΚΕΊ. 
«τες αβχάνεν λέλργται, 
φρέέυοί τ᾽ ἀμφικτόνων» 
ΚέλαΦειγας τ΄ ὀρφαγοὶ 
α ην 5 

ὕβειος. ὅσσω δὶ ἐπ αλθρώπους ἆλ-. 
πα 

μορτύεια φημΆέων ζωῶγ τε φω- 
σπὸωυγ 

3 ο ο 
ἀπλέτου οδέας, ἐπεφαμ- 

σ0) κ; παν Τελος. ἀλορίαι».. 
ὃν 4 σσ 

δἳ ἔοὰτώσιν οἴκορτεν σαί--. 

λαισν απο» Ἐεσχλείαις. 

07457 αΠΙΙΩΗΙΗ ἴε- 
ΕΗΤΣΗΥ: οριγέ[ᾷς εἲγ- 
«1η βάΜΗΑΗΓΗΜΩ , -- 
ΗΣΗΟ/ «ΗΕ ΕχΡεγΣος 
εὔζ αεί. ΟΗ4ς 4) ΜΑ 
445 {Ώζες βοιήπες 
[ρήση 2έΑΡΠΟΛΙΑ 
4ρ[Γά σΥΗ7Η, γιο ήπι- 
416 ΥΙΤΟΥΗ21 1ΕΠ/4 
ΚΙογ14 5 αΣ]σεγάηγ {6-- 
Οπάμη Ρεχ[εᾶΊοπεΏ. 

ἀε[ιπᾶοταπι ὃς (αρετ[ήτᾶ : . ες 
ιρειαι απο ας οἵμΕΊΗ. ΕΥΠ Σ1ύµ5 γεγὸ ἀοιε{είς εκΣτεῖηώ» εοζη- 
εἰαείς Εαβίς τεβάπιοπῖαρετ {45 ΑΕΣΗΦΗΤΕ Ἠετωίᾳ. 

Ἠοπήπες ἔεταπεας. Ῥεδηςααίεπι [χοπαὲ σεβής ἵτὰ εχεείἵπεταπε νε {αππποασι ησεαεῖς επ]-. 

ιεῃ ατὶσετίητ:αἀςὸ ντ φπεπιαάπιοάστη πα]ία για εἴξ γἶετὰ Ηετευ]ς εοἰωπιΏας: 

πο) ᾧ ὧν. Ὀιπήταπα (1εόηγαιάαιαποσιιπι Ἰαᾶςες ρετ{οσμίευσαῦ απ ιήτα- 
τε σεπετίς Ποποτατιαρυά ΤΏεραπος. ἄεχαδυ. Ὦου. Ρτο ἀρῷρη. Ηος εξ ἐξ-αρλῆς, 
ουοά ΡγιΠ.Οά.9.οεευτήξ.Β ε{ρΙεῖε απτεσι αἱ Οαάπιασα ὃς Εαράσεϊάα»; ἂ. ααῖ- 
Ῥυς ἀείσεπάπητ.σοὶ Ροξε.ΡΓό ἄτοιγοὶ ὀκενω. ὧν. ος .ΡΕΟ 6ΟΠΠΙ.οωῦ. . 

πιµάεγτεε.Ῥοξεῖςα νοκ-σµαεις Ὠοτίςὸ ἁῑσίτασ Ρτο εοπησα. πμνεις,ροξτ. ρτο - 
αρ. ῥομογάσαε.μ/ρίσατὶ απῖεαι ομίς ρο8τεραες αΌστε, Εἰς Ιεθεπάμπι εἴε τπµά- 
Ῥώπες Ώοσ,ρτο πδότες. | 

σεέέυω. Ἠὶς εοπιροβευπα ρτο απαρ]. ξένο, Ὑὰς Τεχίσα ἵη λαΐᾶς γοζεπι.Ῥος- 
τὸ ἐμτωπόνων Ιεσεπάμπα εεΠίεο» Ποιιάεπι ποῦ. {οι πτειόίχου 1ΠτερτετατΗξ 

Φζλο]. {εὰ εξίασω νεταραϊ ης «8 ἥοης σεητξ βοίριείητα νἱςἶπῖ5 ριαδιήήε,απὰπα 
Αποριήζζγομίρυςναιὶ απαρΠππιηπι Ηπά Οτχεῖία εοπβἥτπι α Απιρμιάγοπε 

Πε]επί Βο.εγξαταῃ εοη{Ἡεμεραηε. Ῥοττὸ ἶοσις Πίς Ἰαμάϊς εξ αὉ Ποίριταιτα- 

το.γηοΏγΠις Έππς ροξεῖσα ἀμφηκτίωγ, ὃτ αρμστίων : 1 λιτά αὉ αμφὶ Ώος ἂ σεθὶ δε κτίωνν. 
εομαροβεµαγάε απο επι. στ. 

αελαδει/αξ. Ὦροτ.ρτο εοπηπα. χελοδεμης.4-ᾱ- ἑεερμμδύοι Ξ Ἂ ποδτελώς ἀλλέσειοι ὄγτες 

Ἀορυβοόλα. νβρωρ-3ς Ρτοπιάε ἔχ ὄβειρο) ὄνξς, ὁ ἡμεεειρὸ Φαν Ὦ) είεις χελαδεν} ὑ- 
βεις απο ας Οπεγαρρας, δα ὸ λάλοις εἶαι τὲσ ὑέριαις.. Ῥωτο οιὸδἁ χελεδερος ἃτς 

Ρο[ςς εχροπἰ 2720/05» [γερεγηρὰ κέλαδος [γερίγωι{πον. Αἰιοεὶ κελαδµ:ὰς εἴξ 
σεἰεδεῦ,οἱατη». Τ.315 αὉ απῖταϊ αποβετατίοπς. σ 
3 ὅσα αἳ ει «οπηρς εΏοπά]ε σολλησθικῶς οπηπος νΊσευτες ππαϊοτυσα ΜεΠΗΙ,α-ᾱ- 
ὥποσα, οἱ αρεὰ. βαρος» Χτ ΝοΜοΥΤῶγ»Χ) - ζώντων ἐπ -αὐ ρώποις φέρεται, τούτων 9) σπουτὰ 

πεζχµατι ὠτελως ἐπετχο. ; Ψοεαδυίαπι αὐτα 9εΠο]. εκροπὶε φέρεπω : ρτορπὲ 
ταεὮ βοπϊβσας πυέται ῥύτασατ.Ἱνασα ο, δε ἄχμι Ποπήβεαε συέωτ νΏὰε ραβητα 
ΨΌα λμαα [ριτοτ.Ό πατε γ1άεξΣ ἄητω βαπίβεατο, πνεύματος δρυ φέρεται» 2ραγ γεῃ- 

5 [εγεηγ.Ιἀεόα σε νμ]σατα γετβο ος {ατῖς ρεορσ!ὲ νοτεῖς νο(ίχα2. 

ἀσλέτου οδέαι, ος εερμωόλας δέηε: δε ὰ εοπίεσιεπτε σἱοτία ἱππμίτας γίκτης. 
Φιεεσεάςῇῃς. Ξένος 



ττταν ον εἽἸν. 6οἵ 
ο θῤορέαις.Τ ας  Εοτήτιόιπό. α. ἆ, τῇ ὃ οκεα αὐδεεῖᾳ ἑξοχώτώτοι Ἑλουύτο, ὧςε μὴ 

ζετῖν φώαθει μείζονα. Αποθήσιυπα {απὲ εἴξ, νεταπα ροξεα γεβῖτ ἵπημετε Η]ος αἆ 
επεσεπνηπι γίσιις εετζατηπι οἵρεπα ἱπε]ατιάδε {οσίδη» Μαθχί5, 2η ροτὰς Εοτεα- 
ἄππεταπτα Ρέα ἄΊξος βΗΠε,νεποη Ἱσεας ἵπ ες υητηῖς ν]εετίης Ῥτοβτεάϊ, Μα πι 
εσο ρο[εσίοτε {επίνε εο[Ησετε ε ες {εσπεπᾶρας ὶ ὐκέρδες. 

σίλαιων Ώος.ᾶς Ροξερτο σήλας.Νοταπάα Ριπάστίεα εοπῇττιξτίο γοτρὶ ἆπδο- 

μαι οτι ἀαείμο:ᾶς νεμίωία δηέωδν Ἓδεσα.Ο ἆ.4. ἀρετὺς ὄνρρισα Ὀντῃ.δ.ΑΠοσϊτε- 

«Ρετίππευς Πας γετοο ἔετε {επαρετ «μπα εεπϊκπο-τατὸ επτα αεευ(αεῖαο. 

κ ο αν τς κ ικα Ξ ο ο ενας σεβοφρασς, ἔδωδ.κώλ. εδ. πέφρασις. 

ι 

: Ὡς ποπ ]οησῖὴς ἵπ τίττα- ἃ μώκέτ Κπακεετερᾶν ΣΕ πρ ζομε]ὴς 27α- 
. η ση αρα ασεύδειν αρετου. ᾿σγεάιεζρηι α[είζες νΙ7- 

σταάᾷ ρτοπιοπςτί. « ενα. ο ρρο - 
᾿Ῥτατετεα εαποτωπη αἵσατα ο -- «λογο» Σ5ΐέ» εγΜογζ, . - 

Ππάϊοβ πειτε, αἴᾳαςΊτα «Απρ Άρει 5ο). 20765 [άρΥΗΗΣΣ αγεσΗε 
Ξ κακό 5 -- . ω ν 

Ἀλαττι ρἰασπεταητ,νῖ Ρε]ο δν ἄμερα γὸ  µιᾷ 471 Ρ]σεμεγήΣ. δεί- γε ὃς ῳ ἅμεῳ 1ν 9) μις αγσὲ ρὲᾳ. 
με ροον αρραταεσίης. σραχεῖα γιφας σολέμοιο Ὅομήη ο ἴη γηα α[ρε 

ο ο τε Ὃ ο. πεοσεζων αὐδρῶν ερήμῶ- Ῥμπύης δεί οπαζηῶγ 
προς - εν γη ο. . 

στο ἆτε δε]] τεπιρείας,πῖ- ο ες αε- ο οτδρης --- 
πἷς σοπ{εσεῖπα εαἀεηεῖς ἵη- Τσι αὐ  χήμέειον ἀομηώη. ΆΜΠε αΗΣεης 
- Ε - ΄ ων ΄ 

- 

ας αὔρετα , Ῥελεαταν ἀ]]απα ποικάλων μύωῶν ζόφον Ροβ ἠεγηαήη {1 σαὐ1- 

τς αυαεπος γἱπς ος- 2ΘῷΥ ὧςο φοηράοιση αἴθηζω ῥό- μμ ΠΟΠΗ εα]λσῖ- 

προς ο ας. σοι. Πεῖα ο 12774 γε] ΡΗ- 

τα δι πατα πιερβύσα εα]ο]- Ρ47εὖς ΠοΥΗΕΥΗΗΣ Τοβς, 

έτη, λος ΕΒ, ροβ τείβεπη Πίατη εαἱαπαίτατετη τες ραπῖσεῖς τοῖς ἵεετησα οστπη εἴε, Ῥος "εξ, 

ἱσήεα [αρρεάίτατα εἴῖ πιατετία οὉ γ{ξεοτίαπι Πεηπαίσαπα ΜεΙΗΒ, 

Α µοκάπ. Ἠος εἴεν μὴ ποὐῤοτέρω σενε αθὺς ἀρετί ασουδάζον. Ὦ οεες πποάσαα 

εΏε 1π νΊττησίς βυά1ο βαειιεπά πα, πιλά]αας {ωρτα νιτες ΏμτπθΏας αΏτεξχαπόσσας 

Επή]ὲς οπεοπι αἰἱεσοσ]α ἴαπα ΄3ρο οσευτεῖς αρα απτίιοζοπα πο [σαι σσεύφευ 11- 

Βη.Ρτο ἵπιρετας. 
ἐσποπεόφαι. Γης οσο) εασοσµτα αἶτατα,αποά Εωάιμπα εἵας ποριάοσυπα ὃς ορᾶ- 

{επείοσητῃ αριἀ Ότασο». 1405 εείαπι ὰ Ρε[]σα νίτειτε {εαιήσας » απαπι ἀῑείε 

χαλκέῳ τ᾽ Αρει σου ος ε[ε,πολεμικοὶ, υεἶ πολέμου ἔμπειεει Ίσα. Ηῖε ἆθον «6 Αος:., 

αξξ. νειὈὶ ἀδέω,].ἀρέσιω Ρἱαεεο. ΡΕ 

ἀχλὰ ἁμέρα «». Βτειής ἄιστεβιο αά παρετατη εαἰαπήεατεπι ὃ ΟΙεοπγσαϊώς ἵπ 

Ρεῖίο αεεορταπα, είας πιεπήπίς ο ηπι Ρεΐηςα. ΠΠ]οσιπι ]σευεῖς πιεποπετα 187 

εἷτ, εσας Ίος εκεπαρ]ο ὃς ΜεΙΗῇ Ῥτοῦαι πιοὰὸ εἠβία,πιοὰὸ ἵωτ
α αςελἀςτε. : 

γεφαξ πολέμοιο.( αἱαπαίεατεπα Ἠαπῃς εκε{αςὰ πιασπϊταάίρε Ρε, αμα αὐθητα 

ΕαετίΏνος νιφαί εκρειπαῖτ σα βοπή κας 5 31465 ΠΑσΗΑ γή ἄε[εεπάεηζο).Όπασ” 

εαπα οπέεαι ποζιπαεπεῖ πἰθήητα εορῖα αβετατνεκρεήσατυς σα αἆ Α]ρες παβὲ- 

εασε, ΥΏ{ {«ΡεπΗπιετο Ὀωπαεπτα,ποπάίπες ρετάαηζας» ἆοπος οὈσύυησας, στ 
ςσςο{{Ἡ 



692 .ΡΝΙΝ 5 Α: Ε.Τ 
«ες [Πᾶς µάχάραν ἐείαν εχρο(μίσαυς ρήπια Ο]γπιρίοσπαν.. 

νωὺ οἱ αὖ. ].αίπα ραταρΏταβς αἱἱεροτίατα Ίβαπι {αῑς εχρίίέας, Μεαίες.. 

σοιήλο ἀϊσμητης, ο ζεπαροτηαι {πςοηβαητίαπιναΠὰς Ρ]ααία:, αῑὰς γεηςί » αἰιὰς 

πίμες», αἷίας αἶία εεπαρείΐαεες οτἵπησας. 5ε[ο]. εσροπΊε α.δὸ᾽ ποικίλα ὦ χεριῳγ- 

γεπωνε] Οιῑά πωκίλοις χοραος Ρτοδμειητ.δεὰ Βὰς πο Ρεσεῖπει ρο(ζεσίοχ εΧΡο- 
βίο :Ρείος αἶἶαια τατίοπε οοπιεπῖε. Ψἱὰο Ο41. Ἑταί, ἵα αὖαρ. δεν νε - 
Αγεπιεπε,νὈί παεπᾶοςὲ Ιεσίτως χθὼν ἅτε Φεμικίοις α)λος ῥόδο».. Νερυβίευτ αµ.πα, κά 
Ξμνροτ. 1π αἰβήσαχι. 

σαράθρασο. 

ἁθίαο εοπβἶο: Παπίάξ-- 
Ἀνερισηιας αῖ τεσταπῃ τί - 
ἄεπτε εοπεαΏῖ . Όπελε- 
Φάπια; ἱπεο]ῖς, {αετήππα πε 
ἔβμπαι Οοτἰπτ]]αοϊ τεαγ- 
Φίππι,αποά απἲς Οοσίητβξ-- 
ΣΏςερῖᾳ εκιταἲἄ εβ, (]εο-. 
᾿Ἠγποιάατητη Π]οταπα Ρτοῖῖ- 
ψ]άε[ῖεει ΜήεΒο,α ἁπαίταη- 
ἆλπι νϊξεοτίαπι Ἡ Ώνγρῖσατα. 
εεάϊς, οὗ .απαπι Ιαπάατο-. 
αῖπς Ώῖς Ώγπαπας Η]! «οΏτε- 
πάτατ : ὃς-εβἆςπι ορεταοΟς- 
εαβοπεαι ρταυυῖτ απεῖααᾶ - 
φἱοποίοσατΏ ημας Εαπη]το; 
ξαάοτασι Έλπιαπο οΡ{ορίτᾶ-- 

εἶδειί Ίπτες τε]ίαμα Αθχα σοπρ]οα] 

ὃ ὃ. κηρτὸρ-γὰς. Ἠ]ς νετΏίς ἀεποτατε γυ]ε Νερεαμαι,ς 

οπείζητω Ες νἰάϊποις 1βῆπι, α, Οβεπάϊτ αυσείη απο 

εροφἠ β,κώλ. ἐν 

. οτε 
ομόων βελαῖς. ο χης - 
νεα ο ες. τη Ὁ γα. Ογή20/ οξέων, 

Χ) γένυεαν σογπάξα 

ὤερ Κοεύδου εχω, 
΄ λ νο ο Ν 54 

πογδε «φορῷν νε ΦαυμαςοΥ υ-- 

20. 
5 ΄ 2” ΄ 

σὰ, λελεοα 57αφει αμ πᾶς- 

λαιαν 
: ο» » οὃ 5 

νκλεων 6/7). ο) πρ. 
τες 5 , 
ῤόπεσω. ἁ αεγειρομλρα .. 

. / Εν , 

λθωσα λαμπεισαωσφ1ρος αὸ”. 
τε 3/ : 2, 

ἅτας ως ας εί» ϱἨ ἄλλοις. . 

2 

μετάφεκᾶς. τς 

ΦεούΗΣΗ 15. 4Ε:- 
ϱή4βάΣ6Υ 2έγεά» ΟΜ-- 
εδεβκη ἠπείεης , ὅ - 
ΡοµΣέΠΗ ΥΙΗ11 - 

πηγε Ίημεος ςοτ/ηεβίς . 
ΑΠ γσ14Η5 ςεπετὲ- 
γίδα Ρ)ΜΗΗΠΗ εν - 

κάν γεκῶς σπα - 
αητίφηᾱ ἱαβγμσι Γα-- 
ΟπογΗ11. 19 ΟΗΣΗΗΗΑ -- 
επη ἱποΙεγάΣ: {εά εκ-- 
εἶέκεα εὔγρογε Γ1ΐσευ» . 

{αΐ{εΥ εοηβῥίαης νε ῄγα 1ήΣεΥ αλα. 

δε ἄαοεηῖετα ε Ιεέτο «ἀπεεπά! :επ]ῆς Ώπης εχο]τατα Εα]σος ταῖς εἰ Ίρτος Βοπαίης
ς,α πα δ]τε-- - 

μἱ {αεταπαντρεπτΟ- - 

πποάο Ροῖῖ εαἱαπηζατεηα».. 

Ἔεί εοπΏᾗο Ιατϊτία οστα Πε, Ίτασιε Μερεηις. «οποε(ῖᾶ ΜεΙήο 1Η μπιῖσα υ]- . 

«Φλοσία» οεςαΏοπεπῃ Ροξτα ἀςάῖτ Με[βυπι, δὲ εππι εο ΟΙεοπγπιίάας Ἰαυάα- 

αἱ, οαποσηαα Ίεξητεπε δε οΏίειταταπιτεῦυς αἁωετῃς Εαπιασα» υστατς ᾗια οχςϊ- 

εανής, ὃς Π1υβτεπι. τεδβιάϊε ΜεΗΕΒΗς: Παυϊάετη 4μα υιέεοτίᾶ ριᾶςοπεπ) Ῥίῃ- 

ἀατιι παξτας εἰ. - 

γεθύραν ποντιάάσ»δσο. Πε ηποΙ « ου πεβίαεί ἀείοτῖρεῖο : αμεπι ΡοΏ ΕΤΗ 1171/11 

αρρειαε, αμοβίαπα απρβισι Η]ὰ εοἶίαπι » 1ο ἑοπεϊπερεϊ εοὗστετ {εσύ λπία- 

1α,Ροπίςπι νάάετις τοῖει[ε,Ηὲς ποντιαὸ Ροξείεισα ες ρτο σοντία Ἠ. 6.  κασπας 

ψτ. ὃς Νότο, 4. σπα ἄλμα. - 
πογότ 

5 5 , .. 
σεα Π. ε. τρ ὤὥπορ)ῳ ομτὸν 

- Ν 
πωσζιδ ας ος ας 

οδε πορῶν. Α εοπ/ε(πεαεῖ Ώγπιπο: νὶδεοεῖα βεεεςεάςπς Ἰητε]Ισεπάα. χε-- 

Μελίσῳ. Ὁποά αυτεπι οὈίευτατα δΠαμοπάιμ (1εο- 

Ἀγηλάα στα ἔαπμα ἆεπαο εἰατείσίε, π]]πά Ἱερευρί Ῥεπεβςίο εδαῖε, ὃς αῑε- ΄ 

δες ρτοίοροραασα εἶεσαΏξεΓη τερτα{εΏταϊ: Εϊπσίς επίπα ΕβΏχεμα -- 



ΓΣ Εαν σοε ΕΝ: 
πάσσαπι 11 ]εόο αἆ τεπχρυ5 οὈ/{ορίταπη αΌ «ο εκεϊεαςϊ: 

ἀωσρόθοε. ΑΗ] Ἱεριηε ἑωσρόθος αιοὰ ρεείπὰς εϐ : Ιᾶς λαδες ρυἱεἶνσασα βπαῖ--- 
Βεπάίπεπι,ααατα ΒΗοταείης ἱπαίσασις ἀῑσῖε» - 

71011 11767 οήή5. 
Ισ (41 γε ἔπέεν ἰσπες 
14 Η4ΠΟΤΕΣ. 

σαράφραστε.- 

Όσασυε ΜΛεΠΠε,εἶτα τή -- 
ἆπαίοτες Εἰευίπε ξεττῖἩ {ο- 
Σο: Ατήςα Εἰεαβαῖα, ὃς δἱ-- 
εγοπε Ργιµία αὓ. Αάταπο 
πβύτατα οετιαταίπα -ευστα: 
πιοῖεπε , ᾗσταπι Ἰαπάος- 
Ρτοπιπ]σαιῆς., αατότασε 
Σαῑε ,ντ απεπιαἁπιοάυτα τα--- 
ΏπΏς ἃ πῄο ας 38 ΗΠ ας τεπι- - 
Ῥομής Ροξεῖς , 1πίετερτο ἔο-- 
15 εβεπίπε ἱααάατεντης:,-- 
Ἀέαιε ηὔ Εἲ εοπηπισπῖ σας” 
ἆη- Οταςσία εεἰεὈτίιτατι σας, - 
{εήϊοει Οπιρης, Ργεμ]]ς».. 
επττηῇ εεσταπαπε ἔοτεες {ε 
ρταδυεταας αυαράο ευη 
ερή δει Οτεεεῖς, αά σσ. 

Έπεετε σαπ]Ἡ (πητ Οτδά πῇ Ἠτευτε ὃς ξαδείς Ίπβσπες ΕαἴΠεπε, παἰμάίᾳας τες Ρταεἶατα Ρε-- 

αὐτορ. κώλ. ὃ-- 

ἆ τε κ’ εἲν 2ρωμῶῖς Αδόωος-- 
οὗ εια: καρύέαισα γικῶν 
ἔνσ Αδεσσείος αέθλος-- 
Σιώγος ,, ὥπασε΄ 

Ἶ ”-- ον 3 
ποιάδε Ἡ ποτ Εόγπωγ: φύλλ εἷο-. 

δ. 
ἐφὲ ποογύείων ζωα ἀπεῖ- 

209 
χαμπύλον ο φεργ, Παγελλά- 
γεοσ σἳ ἐειζαμᾶνοι , ἑαπάγᾳ--- 
χιρον ἵππωγ. Ἐν ἀπειρά- - 

σων }ὸ ὄγνώςοι σιωπή. 

εετέᾷησες» παρεα ση (1117 ΕΠΜΟΥΜΠΙ, ΙΛ ΕΧΡΕΣΣΟΥΗΠΗ - 

αρτάφρα σος 

ομα εν Ἡπ [ΥΣ [ὅ«- 
ᾖο Α2βεβΙΖΗΗι «ΤΠΕ - 
ει ῥγοµ/σαβες γὶ- 
δε » έπαψε Αάγαβεῦ 
εγέαπ1όΗ5 δ1ε7οπῦ» 
ῥγαδις κα ἑογΜίη 

σ΄ {Ηπέ εγηΣ Ἰοζμς 

6ο 

οΩΣΙΟΠΗΗ. Ἀεσμε ᾱ-- 
ε[εβγιασαόη, εοΊοµ- 
πό οὐβΙΗΜΕΥΗΗΣ γ- 
ἔµ εΥΗΙΗ : {εά η” 
γηιεγ/α σγαίᾳ τί 

επ ΩΩ 1η 0111471 304 γεΏΙΙΗΣ [εησ14. 

τοτα Οτςεῖα εετατηπι γεπεταπε, «οΏστεάϊ ποπ ἁπδίτατυπς, ὃς ἵΏ «οππραταηά!ς εαπῖς βιπιρεας -- 

αἰσπ]ασ ξεςΤεΏτ,εἵναττεε 1ἱ]ος βἱετεης, δε ἵπ ποπ βίαπι πο γερίβευτ. 

ἕ τε.ξ εἰσθματα Ἡος Ρρετείποι αἆ ρεῶεξάξῆς φάµαν. Μεπαϊηῖε απεέπα ἄπαξυαν' - 

νὶοσϊοταταινπίας Αιτζς,αἰτετῖμς θΙεγοηία» αμα Ρετείπες αἆ Μελ πααῖοτες».-- 

ποπ οά ΜεΙΗζαση 1 Ρίασε, αεί Ρατετ εχ {ετιε «οπτεκτής.. 

εν Ῥοξερτο ὧ:δῖ 2εωνσ Αδίώών ἁιεῖτ .νι Εἰειάπετι Οεσεσί {δεταπὰ ἀεπο-- 

τες, απ! ἴοευς εσας Αεείζα »Αοφιή αΐρετα, ἔσεςμπᾶμ». Οποά β1το εβ,οβΡμαιιὸ- 
αΠοσι απο Ατεζοσαπι «ετταπλίππα 6επετε γἱοεήπε ία Αι Ἐλειαῖα ἹπΏῖςς 

εδινΌί ἁῑπετῖα εταπΏ πο ἀεείαταξ:. 

η 

χαρύξοιτα. Ὦ ος.δε Αεο]. Ῥσο κερύξωσι: δε νικῷγ επα]]ασε εεπαροτῖς Ρτο ο ενα 
χα..Ώε Δάταθεῖς εετταπήπίρης 1:Ργελής α Αάταθο 1πβατυσῖς.νίάε. Νεο. ὃὸ ” 

πιάδε. Πος οςξ, ὀπεῖα γωὸ ἔγωσοι γράφω. ΄ Ῥοξτὸ φόλλ αοιδαὸ 

νιεναητητ αἁ {ερεπάαπλενε «Ώαστα Ώηῃς νεῖπιατ, Όματε [ρ6α ο 
Ὥτίοπες {ο]ς Ἠοτῖ- 

Φ) ἀῑεῖς αιήα {οἶι]ς΄ 
αγΠΗ ας ἵαπε. - 

1Ρία εοταήπα ΕοἩ}5 Γπάεσέρεᾶς Φἷς πέταλα νεικέων,απίᾶ εοπτς 
ο ες ες 9 ΑΣ; 8 ε. - 

Ῥεδοπεησ,τε οδίαεα Ἰαάϊοῖσας ἀῑτίπιετεπεης.4ε πε ος ο. ο. 

ἐδὲ σωαγοθίωγ. .αυ5 εοταπάετα Με ή παθίοταση 4 Εαάιο πο ον τος 
-- . ϱ δν στ ον ᾱ- 

ξοτεκιάϊπε ΠἩαίπιοάἑ,αιᾶ-εεφεάσπε «ΙΏ Υ1Η15 6 σος Ἱτῶσια «οπβείΕ 
9 ἆ ΣΗ 

5 



ο ΡΙΝΡΑΓΕΙ 
που ἀειτεδϊατοπε. έωαὸ Ώοτ,ρτο ξωῶν. Οποὰ ερίεπετσοα γε ἅξ νος ΤΥάΡλλωες; 
Εασῖε ντ Εοττὸ Ιητε]Ησειε ὀροστεας Με πιαῖοτες Οεοπγπιίάας ἱπεετβα Πε {α- 
οτῖς εετεαπα πας Ηῑ5 απατάος , αἆ αμᾷ οετταξυσῖ ὃς {ρεξαεακ νὶτί εκ νηϊπεσία 

Οιφεία εοπΏεὈαΠί,αυ]α «ΟΠΠΠΗΗΏΕς εἴαΠε εε]εβτίτατες.Αεαιις Βί απ] άειι ἶαιι- 
ἁρπτας ἃ {οτεϊταάἶπε ϱπσπι Ρία {ε επίετμπς, εἶπι ποπ ἀπβίεατςηε εοΏστεά1 οἶἶπι 
αι διήιής{εά πο ἀ γ]έχοτή»,αιίδας Π ρου Εαϊῄεπε, εατπι πωεπήπίες. Οαἲ 
{εητίμηε ροξταπα Εῖς γετδῖς αρηϊΠεατε Οἱεοπγπιϊάας απῖδα 45 εατα γὶεῖς , ες 
ααἱριήςα σε ]οςῖς δὲ οεταππἰηῖριι9 4ταιε γδ(υῖ5 ]οεοτηπι,εοΏστε[ος εὔε,αοὮ 
τοῦ] οἰμπέατ τηε. Εἶῑσει 1οέτοτ γεταπα]ρεί {εηεεπείαπα. 

«απονᾳ χαιρο ἵππων. Ώεπιο ὰ {μπιρίθης απος Οἱεοπγπήάα Εαοϊεῦαας ἵπ 
ορπιρασαπαῖς ὃς αἰεπά!ς οαι1ς, Ηλ ]πάαατης. ο 

-εεἀπειξότων ὸ. Ἠος εξ, τὸ μὲ πεπειραρδων ἃ ἁμώλλαινέδεμία µωυήωη ή. Ούσατε 
Ρει απτπεβη ρτοῦας Οἱεοπγπαϊἁας ἔοττες βΗἱΠς. Ἀοτα Πἶβ ταἰες θἱβοπ πα Πθ- 
εἰῆαπι ποπ γεπίεηΏ Υ1άς Τα παπα ραταρΏταΠη. 

σπαρόφευσε. ἔσφοι. κὠλ. (ία. μετάφρασε. 

"Οπδά βαί υή ρχαο]αϊ Έθγ οἳ ἀραίεια πύγας Ἐδεγογὺ ΙΠεεΥΣΙΥΗ 40 
σου Πατ Ἴαβτες {εά οὗ- 
{επτίτααπεπτ, Ητπά οὗ ἔος- 

τάπαπα αεοῖάϊε, αἩςε 8Ώ{ε- 
Έπαπα -αάπεπίας γ]δοτῖα, 
απὸ , νε αἆ νἱπισπι -ᾱ- 
πᾶ, τείρ]εῖαπε ἁεοεσταπτες, 
απῖδας ἆλε απεπι Υα]εετξ- 
σασας οΏίεπταπα Ἱποεστάτη- 
απς {εί Ρταδετ. Ῥτατετεα 
απ]α οπαπάοσας΄ετῖαπι γὶτὶ 
ἀετετίοτες Ῥιςαπείοτεπι 

3) µαργαμδύων, - 

«ρὶν τελος ἄκερο) ἐπέδτα, 
σώνδε }ὸ ο)ὸ τέλος. 

3) κρέοσο’»αλο ϱῶν ΧΕΙ Ε6γών 
ἔσραλλε τέγγα κατα µαρνομ- 
σ’. ἴσε μα) Αἴαντος ἀλχα) 
φούγιον » τα) ὀνία 

εν γυκτὶ ταµῶ} οὗλὶ ᾧ 

ῥασγώῳ» μομφαὸ Έχει 

᾿γέπα εΕ]αήη εεγέάη” 
Ημ ο 4πέε ναι η 

βΗΗΗΣ ΜμεπίαΣ. Ἠθ- 

«714 ΕΠΗ αχ ο εηΣή5 

6 ϱ/αβαπΣίστεπε» Ῥί- 
γό ἄογεγίογασε (1β- 
Ρίαησασ αγ: εογ/ΡΙ0». 

Ἀνοβς γείφπε Απο 

20ύηγ ογΜΕΊΣ1Η7 419 
ἀοῖο «οπτερῖαπι {αρρίαυ- . στο ο δν 
εαητ. Νοιβσπιατα εῇ νοῦῖς πριερνν ἘλλάβΩγ» ὅσοι Ἔρβωροϊ 
«Αιαεῖς Τ εἰαπιοπῃ νῖτί ξος-- ἔξαν. ο {ο 6/6» οαέραε βμος 

εἰς δτ Ὀε]Πεοί εχεπιρ]ᾶ, ο] : σε ῶγΗή2 41 πά Τγοἱ41 Ρ7σ/εῶ1 ης. 

απαβταπιαής 11, ἀετετῖος Ὑ]γῄες ὁ Ογαςὶς εΏ απτεροάτας, απππα πάϊεαταπε νετί ἆαπάα 

εὔεας Αλ ῆίς ἄτπια δεά εὖσι Ἱπωρατίεπτες ξειτεε Αἷαά οδίζπτατατι α Πλας Πας Πτεππίταεῖς 

ροσίαπα,[αΌαιις ἀῑε] οχοσεαπι Ρσα ἁο]οτῖς ἱπηρατίοπεῖα {ωο {ς σ]αάο εοπ{οάΊβετ,ξας αξτιο» 
πε ΟΙ εο5 αποἵαποί πεΠταταπα αἆ Ττοῖᾶπι γεπεταπς, Εαἱῇ {η άλςἩ] αεου(αΜΐς. 

{τα 1 ποᾶε (οποίο 

ἔσν οἳ ἀθαέεια. Ὁεουτεῖτ οΏἱοέξίοπῖ απ: Βετὶ ροειήβεε εοπετα αιοά ἀῑκίε 
ἀπειρώτων 1ῷ ἄγνωςοι σπωπαί. Ὦ) Ικλά]ες επῖτη αλα ῖς, Αη ηλ εσιάηε υγ] Ργαοαγὶ Ποη 
μη (Έ1ηρεΥ ἠμβίχεν. Εείροπάετ Άος Βετί οὗ Ιπεετεϊειιάίπεπα ξοσεαπα, ασ εὖπα 
τες Πησιαπᾶς τεσατ,ἀ{σηῖς ρΓαπαῖα ποῦ {επορετ τεάἁῖτ. Ἱτετα α[απαπάο αςειάε- 
τθινε ἀετετίας ατεο ποῦ Υίτεπεε Ργα[απίποτεπι {πρετεε. Οιιοά Αἱασίς εσεπιρ]ο 
Ρτοῦας » αιά αµαπαμαπι εται Ψ]γῆε 1η Ῥε[ίο ρταβαπεῖος» Ψ]γ{Πῖς εαπιοη. ἄο- 
]οίᾳ εἰοαπεπεῖία Εαόχαπι εἴέρνι ΑΙ] ατπαής ΡΏπαεας Εμεής,αυοτύτα Ἱερ]πιας 
εταῖ Ώατες. - . 



στην δα τν. όος 
ἀθαίεια τὸχας.Ῥοξείοὰ Ιοᾳπήειε,ρτο 4βανὸε τόχ. Ῥοστὸ μαργαμλων {απηῖε ρτο 

οωνιζομδέων. ἵναπα Εῖς ἂε οενταπείΌυς ἵη {αεηής {αάΐςνηοἨ αε Ὀε]]πα: σετεπεῖδιις 
Άσετε γἱάςξπτ. πέλος ἄκεν, ἰπτε]]σε πύὀ πίω.Ἠσης {εητεπεῖατα «ἶται Ἐταίη. ἵπ 
(41 Πτη]ο ΕεβΙηάΣ]0 Ργαβγορεγα ία Ώος θ4ὰΡ. 4η2ε γΙᾷογΊά1η επεοπαίηπ οπή. 

το φῶγδειΑ]ή ἃς Γεσαπε.ᾳ.ἀ, βΟΥΜΣ {ά µιαραμδέοις 4εεἰάηΣ » εαμ/α εβ να. 
ΑΙ Ίεσιης Ὦ σεᾳ-ἀ. Ἔ σε αὶ Ἡ ῥοΥΗ1η αέφμε ΜΙογα/η Ἠπετα σε. {εῖησεςε ῥτο[ε- 
Σ21,ε{ ΓΗΙΥΗΗΣ ΕΕΗΣΗΗ. 6 Ῥτίος {επἴεπεια εοπιπαοάτοτ παβῖ γάτας, : 

σθνα Ώοτ.ρτο «οππα τέχ.Ἠος Ίοςο ἀοίμπη {γαμάεε ΠσηιΠςΕικατα µαῤήαισοι 
εβρατεῖςίρ.Αεο].ρο ἁμτα µαρφασα,ὰ Καταμαπίωημοά οσευσείς επι, Ο4, 2. γὈῖ 
ἀῑείε Ροξτα Θέτν κατέµαρνεν. : ες ὦ 

ἔσε μα. Ἐκεπιρ]ο Αίαςΐ5 Ρτοβας Ῥτοροβίαπα {επεεηΠαπα: αποά πο βππιπά 
εται ΜεΙβοιαμαπα ἀῑεῖτ ἔξε /ζ115. Αἴαντος ἀλκα) φώγιον. Ῥετϊρηταβς Ρτο Αἴαντα 
φὐγω.δὶς Νετη:2. Ἅμαζοων ἀλκα) ἀῑκίε.Ἐπιρβαβς εείαπῃ {Ώ Ἡΐς «[ε,νε Αμαζόναι ἆλ-- 
αἴμοιροδε ἄλνιμον Αἴαντα Ίππιεσε νε]ῖτ,απεαιαἁπιοάῆ δε ἵπ Πας Ηεγομ/ὸ ρετίρΏτα- 
Πρβία Ἡρακλέος.Νοτα αμῖεπι «8 εχ Ἡοππετο Αίαςί5 νίτευς Ρε]Ηςα; αυς ρταάίεας 

τωμ]τος αἀπεσ[ατῖος πλαττε Ρτοβίσαμίς,οῦ {άαιε γῖάεειτ ἀῑςϊ φώμος » ααδά {αρε 
{ῃσιήπεπι ποέμαπι εΏιἀετίς. αν 

σ ΈΏογ.ρτο σόθ:δς ατεῖς.ρταροΠε,ρτό {151ΗΠ6ὲ. ἑώπεπαρε ἀλκο). α-ᾱ. ἴεε ὃν 
Αἴαντα φοίγιογ ὃς ἀωτόχχειρ πεσωγ,τὰσ Ἑλλήωαειόσει Φθὸς Ἐεείαν ἡλδου , ἐμέμέαπο, ας ἃς 
Αἱάςϊ5 ἀστολειείᾳ υιὰε Ἠοιπετιπη. τέαι δορμοςἰῖς Εἱασε]Πέετιμ. 

ἐψίᾳ ον νοκ. του [αητῖᾶ τεπροτϊ5 4πο {ε οοβίοαϊς ῥ]αάϊο Αἴας, Ο11Π8 
8εβαδεε ΦορΏοε]ες Ίη Εἱασε]]ξετο, διὰ δε]οί. εἴταεις Αειλίορ]άϊς απε[ος.Π 1 
{15 ἁηαεσ]α ἄῑσυπε Αίασεπι δὶ νἱοίεητας παπι οτευΗΠς, Ε{ξ αυτεπι ὀψία γὺξ, 
γιὰςἴιεςτ τὸ ὁ9ἱ9.ῖ. τὸ ἔλασον ἓ γυκτὸς» ας ρτοµπάς πεςεβατιὸ τὸ ορ) ὄρβρον: 

παὼν οεὶ ᾧ ῥασγαφ. Νοππιᾗ1{ ΡΏσαΠτ το ὥρι Ώῖς εβς οειοίυπη:{εἆ 8ε εοἆεπα 
ἀεπήυ ἃ Τηπεγάιάε νίπτρατης ορ) Φόρατοις Ἔεδειερτοιῤα (ης ἱησργβεύα η. Ἐτ 
5ορλοε]ί Αίας «ῑσιτιτ κρυφαίῳ φασγανῳ ὄρισυβείιος εξ, ὥρικεωλισρλῥος, ὥρικεκλιμέ- 
γοςς ϱη/2 εη/ο8η.. - 

μομραῦ ἔχει παἰδεοση. οτι Ἰπθε[]εέϊα [οφυεπάϊ Εουπνηία Οταςα,εοτγηρεῖς οβ 
Ευίης ]οεί {επίας. ατα εαροίπετυτς οµἱρασή αρά οηες βίιου Ο74ΕΟΥΗ/ αποά 
ουίάετῃ πιεσίεας ετας,ΠαιΙάσπι Γεἰρέαπα οσοἰάετας. Ψετπαπιενς Ροέτα Ίιας εἰ» 

ντ ἀεπιοπίέτετ Αίαεεπα ὀστοχηεία ἴμα Ότωεος αεςμ/{αΏε κακοχεισίας. ατα νι]ε ρΐθ- 
Ῥατε αἰϊσηαπὰάο Ἡετί νε ἀοῖας γίσεητεπι Παρρίαητεε. ὃας ]ψβες αττε εἰοαπεπτία: 
εαρεβηίε Ρεπειοἰεπεῖασα (στῶεοτητῃ, ὃς Νήατες Ρτα{ξαητίοτεπα Αΐσσεπα 'Ἡρετα- 

ες εαάιοῖο Π]οτηπα,σμὰ Ύ Ἠγ της οταξίοῃς οαρταξῖς {ρᾷ ροείἠς οπδπι Αίαςί ατπια 
Αελβα]ῃς ἀεροτῖ εεπ{σεταπτ,Ο τεστ μομοα) ἔχεσ,οβ µέμτεδει,νεὶ ἐκβλενρίπτος- 
Ρτεεὶ Ατήζορμαπις 5ἱεαριά Ἐπτίρ ἵα Ῥμαπί{. ν.78ο. ὡσέ µρι µόµφας 6λΑΗ : αάςὸ 

97 «δὲ {πεεεαχ. Γεαφπετεξτε ςΠεγβρρυς Ποὲ ἀπεεΙΗβίε, αμ πα ατα «σροπας 

Ροξτα νεσρα-έρε ὃ' Αἴάνταιός μέγας ὠννόγειδος τοῖς Έλλησι αριεσείισε, τν χΑχοκεισιών αυτων 
ο πε τεςς 

Φαγερα πο!η: νε 2 

πεώλεοσν Ἑλλσω».Ἠος «8. Ἑλλησ:Ώεις ἃς σώδες Θεών ρτο Θεή. Ώε]πάε Τρύωδε 
Ῥοξε.δε Ὠοτ.ρτο ΤερίωδειΗος εβ εἲς Τερίωρνεῖ Τεεία. Εὰς οπατο αποὰ 5εμοῖ, 
απστῖε πὐσητῆ εως Αἱαςϊς Βὶς Έα πιςητιο,Ετεπάσα Εἰμοία τα: γιάεπιςδτ βΐπε 1 

1168. : 



6ρό 
ο παράφῥασς, 

-Ὅσαπασαπα απτεπι Ρσᾷ- 

αηῖο ππεήτο υητατίο ἆε- 

ξταιάατας ει Αίας, απαπι 

γΊψαι πια]ὲ ρτααπτίοτί 
ναδίτο Οταοί ΔοβιλΙς ατ- 
ση ἀεάεταπτ :1ρ[α5α Τασηεῃ 
Ἡοπιετας γήφπε Ρες Βο- 
ραῖπες τοτο τεῖσλτάπη οτδε 
ἁῑρειίος, εδτπηῖπε {1ο σεὰ- 
ἁῑάϊε ποποταπ Ἡπισπα , 1ρ- 
Πάΐααςε σίστατεπι απαπτυπι 
ω 6ταςῖς ετατ ρτοβταϊαπι, 
ετεχῖε, Ρέταπε ἀἴαιποσαπα 
γετίαατη τἱλαρ{οάϊας ρα (τσι 
πηεπιοταπῖς, ντ ἃ Ρο[ετῖς 

ΦΙΝΌΑΤΈΙΊ 

ροφὴ γι κώλ. ἰὸ 

ι] 3 ΄ χ ΄ 

ὁΜ ΟµΗ6οέ πιτέπµα- 

κε δ α)θρώπωγ, ὃς ἄντο 
-ρ 2ος » Ν 

πας ος-Ὅταις αρετο)» 

κ. ῥαπίων ἔφρασο 
Φεασεσίων Ἐπέων , λοιπεῖς ἆλν- 

θευ, 
ο ο σον, πε ω 
ντο γὸ αθωγατο φωγάν ὃρ- 

πει, 
5, -ν 9 , 
εἴτς εὖ εἴση τ. }ὶ παὰγ- 
καρπον ὀπὶ χδύνα » ὃὶ διὰ 

πον- 
πο βέβακο ἑργμάτων -ᾱ- 

ΔΝ . ” 3 

τὶς χᾷλω) ἄσβεσος αἰή. 

μρτάφρασιε» 

Α.Ἡσπιργας ΕΦ ῥ 
ευπα΄ βοπογαΜ/Σ ἴπσεν 

«β9ηΗΠ65 11 ος ο)η- 
«ΠΕΙ ε7/σεής νΗ{ΕΊΗ, 
Έθπι ρε εη( τος 
72ΕΥ1ΟΥ ΑΗ ἆίπος νεΥ 
{185 σά {μήεράη Ρο». 

{ἐεγμ.Ἠος επ η {2ή10Υ- 
«ζας Γῶήάπς Ργσερέ/, 
ᾳ ὄεπε α[ῤμιά ἵ- 
ΔΕΤΙΖ ἵῃ Ιαμάεπι αἷί- 
οεπίηςεό’ ο ηά1γε- 
φατη ρεγ ἔετγαπη,ὁ” Ρε; 

Ἡοπιετῖάϊς ἓτ τΏαρ{ο τς ἵω : «θςς ας. 
Ίπβδις απἰπήαπε ἀείεέα- πάτε γαι [απογΗ1Η γΑάμ1ς Πηβς με ΙΠεκΗπᾶ ης 

εἰοπίδας «απετεπίτατ, Ἠία {Επεζ. 
επίπι ροξᾶςασαπι αιὶς ρτα{αδΡΊ]ϊ πιεττο εοπηρο(αἶε,ἰπιπιοστα]ίτες τε[οΏαης ρτοεεώῖς. Ιπιὸ 

Έεσταπα οπιπίσση ἔτα σπα ἔετασεπῃ ρεταστατ , ὃς πιατία το εἴτ οχΙπηί επι «Άσπιεη» ευῖας-Όε- 

πεβείο τεταπι ρταεἷατὸ σεβαταπι (ρ]επᾶοτ τηαπες {πεχήπέξας. 

δ΄ Ορος. Ηοπιεεῖ Ἰαπάϊδις ετεξταπι ΕῑΠε Αἱαςῖς ψΙτευέεπι ὰ Οεφεῖς ἤας- 

οἱ Εαξταπα {ππμήε Ρ]ηάατας, Νες Οτγβρρις τεἁὲ εεπ{ετ 1ϊα ἄε ΥΠε οἴεας- 

αἱρ]επάα,νε Βε {εη[ας. ὃν ὅμως χείρρνα ὄντα Οδυσσέα τετέµακο Όμηερε. ΒΑΒΙΟΠΕΦ εἰας 

μπε, απία Π]ίας εβ εοπππηµΏς παµ]εοσηπα εποοπιίμπα » Οἀγῆεα νπῖης ψγῆ». 
Ουία Οἀγβεα πηαρί5 ῥαφφαόῶται α μάπα Π]1ας,1ἀεὸ κ ῥάβόον ἔφρασε » ἆε Οάγἄεα 

ἠατεἰἠσεπάμπι.9οἆ ετῇ πεχις οτατϊοαίς απς ΟγΗΡΡΙ {πεεπείαπα {15 τεξα- 

εας: τε[ροπάετς ἴπίαρες Ροβµπηις ή] ουβατε αποπαίπιις λῶς ἀθ Αίαςε αεςί- 
ρίαπτατ,βαπἰάεαι [ατὶς «β νι «οπ[ΐει εηπι α Ἡοπιετο Εῑΐε Ἰαμάαευπα: ὃτ ῥαφῳ- 

: οδδει υιτίαιε Πθτο Ποπιετί εοππηυηε «ῇ. 
ὀρθώσαις Αεο].ρτο «ΟΠΏΠ1.ὀρθώσαε.Ε επιρλαείουπα πος γοςαδυ ήτανε 1ωπμας 

Αἱασὶς ΥΙΓΕΗΞΕΠΙ χακοχεισᾳ (τα ςοσυπα ρτοβίταταπη,{εά Ἠοππετί {αιάε ετεᾶαπι. 

γίάε 11.β.ν.738.δε αἲρι ραβπι. Αρρείίατις Ἔρκος Αχαιών, Όμπα Ἡεξίοτε µογοµκα- 
κά εοπτεπάϊτ.ΑεἰήΗ1 {θεάς ρταἁἴσαεις. ν 

κτὶ ῥάβόον ἔθρασο. Λά γίτραπι {έ Ὀαομ]απι «αποτο εὔδιεαπη Εξ ἵη 6επετΕ 

Ροξεῖς οπηπίθες 1η {ρεςῖε γετὸ ῥαφῳοαδῖς Ἠοπαεί, αιά «επεοΏες εἶας κεα- 

τεπῖες ἃτ εαπεητες νίόχαπι αματεῦαηε ὃς ῥάβδον Ιαιτεατα ἵητες «απεπάππη 5επΕ- 
ῥαπειάεόφαε ῥαβδελοι δε ῥαβδφδὸὶ αρρεΗαῦαπτατ. Ῥοττὸ ῥάβόον εοπβταεπάμαα 

νἰάσεις οα1η ἐπέων, ὃς εκροπεπά πα «ὐχογονῖ οτάο ὃς {ετῖες ΙΏεε[Π!σαξισ ας σιώθε- 

σε»νῖ ἐπέων «ἶγας ἀῑχΙτ Ργι1.4.5εὰ νι ἄἴςαπα αμοά {επβο:Παιιάεαι {η γοςε ῥάβ- 

ὁ υ]είπια Ὀτειίς εἴξ,αιᾶ ἱοησα ἀεῦεε εἴειετεάο ἱεβεπάνιι εἰῖο κε’ ῥᾳσ]ῶν Επέων 
εασεσωὸ 



ασ ΕΝΤτΤΕΜμ οσον. 697 
Φελσεσίων έφεασεὴ, ρεγ εοη/ῥμ]]ος ἀλωίηος γεγ/ο πιρποΥσΗὶΣ. Ἑτεπίπα ρταροβτίοιςν 
΄Εας βσπἠβεαεϊοΏς βεπίείωαπα τεσῖε νε αριιἀ Ἡοπιετ. {ΕΤ ἔρος Ρεῖ Ί1οηζεη.Ρτα- 
᾿Έετεα ραὔτπη γατί] {αιε ἵη {οεῖς εομαπιέπποζσατις Αίαςί5 Ἠτευς,σποά τεξὸ άεπο- 
εαθῖς ρταροβτίο ΦΡΕ7.Εε βε τπεττο {αεῖςᾶοε , 1ππὸ {ποιος ετίε {εσῖες νετὂοτηπας 

- εατόταιε {επτοπεία. Νεσαεορις ετίε γε άϊσατπα5» 4πθαά σεπετα]ε τὸ ἔφρασεν 
ρίαπα Ἡοπιετηπα ποξατε: ᾳπσαὰ {ρεςϊαίεεος Ρε απο5 14 5εοἴ ει [οἱ] ῥαβό φδο, 
'Ψε] ῥαῳδωά. δίς πεσιε{ετοταιεδίε αω{σιαπιγε ῥάβόυ,ςοαξξὲ εχροπᾶς. ούχονς 
ππος ῥω φολαν. : τος 

λαποῖς αθύςευ.Έος ε{ἒ, τοῖς ἔπεσομλνοις αὐδεύσι µέλσευ. Ὑξ πεε]]σας Ἠοπιετί 
«Ῥο[ετο»,ριαείριὲ νετὸ Ποπαεσίάος ςε αιάρας επι. 2. δὶς Ισίεήτ Ώσπς ρετῖο- 
ἁάπι εχρ]{ςο, αλλα αὗτον Ο μερες Αἴαρτα τιμιώτατον ἀπειργάσατο δ)αὶ Ὅ αὐ πρώπων,ὴ) ὑπ 

δν Ελλίωων κακοχεισίας πεσὃς πας ἄντε αρ ἐπαγορθώσας, κ; Φεάσεσίων ῥαπ]ῶν Ἐπέων ἔφρεαστν, 
: ποῖς Ἐπεσομλύοις αγ δ εάσῳ ρ Ἀυμηδίαις µέλπει. ο να 

δύρεη.Ἠος ποῦ απιρΗσίεες Πσπίβεατ γε] Ἰήργοσγεὶ εκπετε:{εά ντ εκροπῖς 
ΓΒελο.ὁν παιδιῖερὸ) θυμώθίωις ειν. 2) ἔωβδις, απ ἀε[ε αγἱσπήδη» εαηεγε,ἀφύξω 
τ6β μ]ο,/μβσο, ΠπαρΠιαῖτες {ππρεπα. ος 

οὍτο 1. Εατίο οἡσ ροβῖεα γαρτητίς Ἡοπιίπίρης., επεπάµπι τε[ταετῖε {πε 
«ζαιτεὮ : πἰπήτηπα αὐῖα πµΏσμαπα ἑπτοσίε αμοά τεδχὲ ἁῑείτατ. Ιτασις Ίαμς µας 
εῇ σατπήπ αι Ἠοπιετίναμα απία ρεςεἶατα {πηςάεο αἆ Ροίἵετος νεπετηπί,Ώες 
πποτίζατα νπσαααι {πωε, ΄Τας[εὸ απεεπα ἵπβπετε γυ]ε, πιασίς Ποπουἱβεασα ΕΙΠΕ 

Αἱαοϊ» αιποά ειπα Ιαιιάαπίε, αμὰπι απὸά Υ]γβι ες {ματ οἴπια Ακης, Ναι 
-ἀπτετήε ἆοπιπι Πα, {εά ντε Ιαμάαεοσίυπα Ἠοπιεσί ςασιέἩ. 

᾿ἔρπει Τηεε[ σε περεύετω. αια ἔεπευ Ῥτορτιὸ εξ {η νενέγεσι (ἔχρεγε: {εὰ ροξε. 
ΞΕβ βαδίζεωινε αριά Φορ]ιος]. ἐξόδοις ἔρπειν κεγαό» {γε Ρεν νά ναωιαν. Νοκ φωνᾶον 
«Εχίατ εκροβτα Ιπίειο ο.Οἶγπηρ. εὖ εἴσφ.Ἠος εἰξ χαλῶς εἴση. Ομοά {οἶασι απαεα-΄ 
Ἔεεπα εαγπαϊπῖς Βῖς ἀεποτας πο Ιαιάϊς πιατετίαπι. Άνλαπα που ἰαμάϊς παθεετία,Ίπι- 

πποστα]ε τεάαΤε «αξπλεη: {εά εοπαροΏείο ελτπἠπίς εἶεσαῃς. 

βέβακεν Ὄου, Ρτο βέβνκω,αιιοά {εταῖε ἁπαβας Ρταροβτἰοηίδις ριαεεάεπεῖ- 

Ῥις ὁπὶ καὶ Φὰ.Ῥοστὸ εκτος καλῶν ἐργμάτων ε{ῖ [ῥ/εηάοΥ [0710 [αζογμέ » γε] α]4 

«ὀψκβγαπς ἡγηπι». Μεταρδοηϊςὲ ν/ασρατις ἀκτὶς [απαρτα τταπ/αείοπε ἁ{οῖς. Έτ 

ἀκτὶς ἄσβεσος ἀῑεῖτιις ῥγβΗΣ ρα οἶαγηδ,αία(νι ριαεεάεπεδυς ροξτα γετρῖς τας) 
ἀδαύατον ἔρπει εἴπς εὖ εἶπη π. 

’ -- 3 -- η - 

ππεραθροισις.. «Βῤτορ, Κὠλ. ν "μεπάφράσο 

ες Ξ ο ος 
σεῖ τω ῷ , κ ο αγιος μ{ ηαεῖ- 

Ὃ ο μαμα τρώς 
τας, τς αβίατα Ξ ο. - αν αν πα ρα {ΥΠΙΠΟΥΩΣΕΕΙ3. 
Ἡγπιποξη ἔαεσπι (ρ]επάϊ- ΧςΥΥ ἆναε πυβσον ο ποιός . ΡΗη6γάΣ10 
ἆλαι 1 . ὁ Μελίασῳ, παγκράπε . 5 ς αἴα εἴαπα Μπεμήο Τε]εβα- 3) 2 παγκΕΡ ῶγολαηε ἆάσατη » ή- 
ἆα Ε]ο αεεεβάαπι, αἲς 8ε σεράίωμ Ἐπάξιου. ερ 
γλΒοτία Ραπετατο τερος- ᾖργεῖ Τελεσπιάδαι ολα, }ὸ εἲ- 
ταῖς ἁϊσηυπι «ΟΙΟΏΑΙΠςΠ- : 

Ρὲ Τεϊεβαάα. Αηῑαεῖά 

να επι ᾖ[πη αυοαὰ 
ο. ΤΤτΕ 

ϕ 



6ο. ΡΙΝὉΌ ΑΕ Τ) 
εσπα. Ἡς απέοση απἰπἁ εΟἵ- Ώυμὸγ ἔειβεεμετα) Νηρα) λεν αΙΗΜΗ 6Η ΐχεν [νε 

πάσα ο ο μον το τν ΠηΕΏΣΙΗ10 δε[ἔ1άγ 1Η {εο- 
γίπεετε Ρο[ε, { εεσίαπ]εἩ ο. ΄. ο αν  , « ες ο 

1Ἠπά ασστέώϊαιατ. Ναι {ε- ο ας ώωες »αλώπεξ, : --- ἔαθογεν Ρ7ΜάΕΗ- 
εἷς οιαπτέταας. {Γεπιοητί-. ο σος μα τα 3 Σα: νετ» εξ γαΐρες, 
Ῥας ἱεοπδιό ᾗπ. Ἰαδοέε. ῥόμβον ἴ98Η. χε” 3) πω έρ- 0μμἱα σας ρίπασα 

εετιαπείηίς (πα ἠπερὰο Ππή-  ἀογτ ἁμαυρῶσαιὴ Ἓλθεη.  ἍἨἩἨπφερᾶ είδες. ΟΡού- 
Ἡς εἴῖ, ᾳποαἀ αΏῖπηϊ πιασηῖ- ο 

ταάϊπεπα; αποαἀ  αωσανς, : ον το ζμάμδερ 

γετὸ ὃς ῥταἀσπιίααι υα]ρί,- Γπῶεμάο τ ζαύε[αᾶσγε 

805 Ίπιρεταπι αοπί]α τε[ᾶ- να 24467/4ΥΗ1Η. 
ΡΙΠΑΤ2 οοἑίδει. Ουαπάο απτεπῃ επαι αἀτετίασιο εοπβΙσεπάππι ε[ῖ , υἵτιατε ὃς ἁοὶο τεπα. 
σεζετς Ρατ εἴε, Ιπιὸ απ] αῖς (επταπάσπι ὃς πιοἨεπάμτα αιὸ γπεβίατ ὃερτοβίσετας.. 

φερφεύων. Ἐραποάυθ.ὰ ἀῑστείιοπε πες ὰ Ρτῶεεάςαθε {εητεπεῖα. δι Ρο 
ουαπι ἀῑχίς Πηπιοιταἰε ε[ε ρταςἶαεαπα επεοπήηπα ». ὃς Ιπεχεπόχηπι Ρίαβετε. 
{ρ]επάοτεπι γἱτεμεῖ{αδίωπς]ε ἐυκτικῶε, γε ΠΡἱ εοπτίησος αεσεπάετε "Πα {πιοάϊ 
Ιααάετα Με]ήῖο ρτο ραπετατί] νἱξτοτία. σ-ᾱ. λόωτο-μοι Φεθνειον τυχη μουσῶν ἅ- 
εἷαε᾽ τοιᾶτον ππυρσὸν ὕμνω }ὶ Μελίοσῳ Τελεσπάδου ἑφεέπά ζουν. ντα 5έφανου σαγκρατίκ. ἩΟ- 
εμτα ουτεπι Ἀος ποῦ. εξ Ρίο γιόχοσία 1πι -ρατία, {εὰ αά αµαπα εοπ/εααεπάστα 
ἀοείδιις απἰπή «οτροπΐαιε τα ἅτας εξ Μ εἰ Μἴα». 

πυρσο; ὑμνογ, (»οπείπματα- ππεζαρµοτα {ς αρρείίαι ἔγκωμαν οὗ αποά {εσας 
πίστας» αἩἱοσιή Τη τεβεὈεῖς Πιαπίατα.. ἔρει Ταλεπάδα «οπἰϊταε «μπα Ριφεεάεπτί 
Μελίοσῳ, Ἐδάεπι πιείαρµοτα Α Ρο]]ο δζ Ώίαμα Ἱκοτῃ. ς-ἔρμα Λασᾶς ἀἰευπτας, Τε» 

λεπόφ» 1}οτ.εΒΙΕ,ρτο «ΟΠΊ1Η. Τελεσάδου.Ῥουτὸ ΡραιτοπΥπήειπα εερτο ποπίπς 
Ῥτορτίο, Τελεσάδας Ῥ{ο Ἐελεσία-{ς Ἱδοπη. 6. Ἑωκλείδης ρτο Σωκλὸς ἀῑοῖ ρυτρτης» 
ες ἀετεσοβ[ω]ε Μαρη.Εεγπιοί.ἴη Ῥαττομγαίσοσαπι τταᾷςαποπε,Οσπ{α]ε ὃς 
Βιμταταί) Ἰαάϊσεια.- στ 

Ὁ. πόλµα 1δ.Η]ης {μπες γοεµπι,σπδἁ Με]βες εσοπεαι οθοτερναίρεπι ῥσα- - 
ἀορίατείετοε: αιήοας πιηηίεας ροβ]ς ραπετατίο γίπεετε 5 4ΠΑΠΙ νιάοιίατα 11. 
εκορεας.Ο)ΠΠπ1 αμ τει Με]]βηπη Ιξοπί ὃε να ρί βπα]επι ἀῑσῖτ Ροξτα, «οπἩρτεσατ 
ζαᾳποά αἴππε) εἵσῃ Ἱεοπίδις νεΐρεξ,ζες ε[έντες ἀθβαιί]ες δὲ ἵπαρατες «οπΊυησ1τν 

τε ου/ετααῖ Βταίτηις ἵὰ ΟἨ11Εἰεαὶο Ῥηβυμαγά(ηδ. Ἱεεοπυπιἡπβας ἔοττς» ὃξ 
απίπιοίος Ἡοπιετης Νυμολέοντα, αρρεῖ]ας. : 

δυμῤγ,Ηῖς οὈέεσιια ἄλλενψεν οἳ κονε ὃς ἵπ {εσυ εμ μῦτον.Εειβεεμετῶ 9ηεῶν.Ὦος. 

Ρεπύε.ρτο «ΟΠΗΠΙ. ἔειβεεμέΣ Νηεῶν. Ἐθιβρεμίτας Ὦ) οτ.Ρτο ΕΟΣΩΠΗ.ἐειξεέμέτηςνες Ἡ ἀεπα 
εοπιροβξιζη,ομἴ εις ἐείβρρμος,αιιοὰ οεευττῖε (1. Οἆ. κτ. δὲς αμίεπι κατ Ἐξο χὸ 
]εο,αιαπάσαιςο γοσαίπτονε Ἠ.}.Φκεὶ ἔοικώςοΏος οϐ., λέουτ;. Ἱπερτὲ αυίάεπα μρᾶν 
ρυέατυπε εΠε Ιηβηϊεπιοάϊ γειρὶ »ηερω.δεᾷ Ῥος.επη ρες{ς {αεῖς ςαάαε,τοξιεατο 
Ἅοη επ ορυς. ο 

το αἷεί ἅτε Πος ἄτετε]αήπαπα-εέταὰ ἑλόφνξ- Ώοτ.ρτο 5.ᾳ.ἀ. μῶρ ἀλώπιξ αὐακν- 
νλιδόν στα ἔπέχει πώ οἳ τὸ δεμέμ.Ν ιἱρεειι]ὰ τουμέήοτες απες(ντ {μητ ΑάυΙ- 
{α.νμ]εάσ,)εαρτατυσα» Ειαιὶ {είς {απς:-18ι σποσίηαπα τε(πρίμας, εάίσιε νηαςιή Όαδ. 
ὃς ἀεπεῖθιις αἀποίαπτες εσοξρῖς, απ μπι 1ᾷ τρ τὸ οβίεσυας. - : ο. 

ὀῤρβοες Ἠος «5, ὁεμὴ, αὖα τος οσευττῖς Ο]«Φάἀ,τβ.Π]ς Πρπιβεαϊ Ίπιρετηαα 
- ” 



ο οτἝς Τε οορε πτ. 
-"4συἷ]ᾳ νυρεαα εκ αἶτο ρετεηεής, δε {ε{ε ρει οὗτος {επί ἀξπιστερεῖς, 

αὐαπιτγαρᾶνα Ώος.Ρτο «ΟΏΣΩ, «ὐαπιτγαμδοο, Ίος εξ «/αλεκλιμδό», ὑσ το νἱὰς 
αὐαπτγόμωυ Θ].Οά.6. ς | 

{4 Ὁ ποῷ.Φεητευσία αμα ἆοεεε ἴπ εετταπαῖΏς Ππεπα εβε νίᾶοτία» απλα ᾳπο- 

ευπαιε ταπάεπι πιοάο τηεάϊόαιε «εοπ/{εφπί Ηεες. ἸΝαπι (ντ αἲε Ψπτρῃ.} ἀοῑας 
8η νιτης απὶς ἵη Ἠοβε τεαι!τας 5 Ῥοττὸ Πὶ5 γετοῖς υἰάετας εχευίατε γε]ς 
Μεμβαπε, οπί α «οπρτεάϊίαεητ αΠουαπάο ευπα ρτοσετίοςς, ἶ5 απῖ Επ] {πε 
“ατατητα ς ποὮ πήταπα Βαετῖε,Π αττε δὲ Ἱπσεπίο οτοὰ ἄεοίξ ςοτροτῖ «οπχρεΏ{Δ- 
δε. Ομ Ρµταπε ῃας ἆε νιέτοεία ραπετθτίο Ίατα ραττα ἀῑςῖ, ρµταπε εείαπι ροξ- 
εατη ἵπππετε γε]]ε Μεμβωπι ατες ποῦ τοῦοτετεπα σεβήῖε, δι τε[αρίπατο «οτ- 
οτε νια[ε. τα 

6οο 

ἁμαυρῶσαε.Ἠος 658, ἄθοξον χρταςῆσαα: γε] ἔλα ῶσαι: Πευεί αριἀ Ἠεβοά., ρδα ϕὲ 
΄ . ώ η 

ϱ0) μαυρόσι πγεοί, 

ὰμ : 
σαραφεβσ». 

΄Ατησε ποσα πΙάεινέαοετε 
Ρο[μςλ{εμβας ." απὶ αὖαα - 
ϱπαπι Πο εἲ Ρτοεεταςας 
ἵπσεης ντΟτίοπ,{εὰ ρτς Π]ο 
Πατατα νῖίη εοπτεπιρι 1], 
ἀοίἩ εαπιέπ εἴπι ᾳπο ρ- 
σπατα ςοπωπήττες,ξαεΙἐ βαε 
βταπῖς. Οπαίϊς Ἠετεπ]ες 
Αἰεπιεπα μας νίτ ἄατυτα 
ομῖάεπι ρτΏ σὶσατπιὲ Όχε- 
σὶς ;{εᾶ απίπιο λβεχαδα[1. 
Ρταάίευς ,-α5ὰ αἳ - απεῖασα 
Οαόπιῇ ἀπῖοπε Τλεδῖς, ἵα 
ξηπιεωά ἔεσαεεπι 1άῬγαπα 
4ά ἆοππος Απταξρτοξεᾶας 
εΏε ντ εοπιρείεετεε ωηπιᾶ- 
Ώστη ὃς ετπἀεἶετα σῖσαῃ- 
εεπι͵Βοίρίεςς οεεῖάετε {οκ- 
εασα, αποτητα εταπή]ς, απιραταῖς Κεριαπϊ τεπιρίσπι ορετῖτετ. 

πω .. μις 

επῳδ. κὠώλι τα, 

ἑ ὸ φύσύ Οκειω- 

υγείαν ἔλαχχβ». 

3 νοτος ᾧ Ἰδέδτα, 
συμπεσεῖ) οἳ αἴχμα βαρε. 

κά ποι ποτ -Ανπαάίου Ὁ- 

ους 
Θηβα) ἀπὸ Καδμβια),µορ- 

θα) βραλχὸς 5 ο χαρ οι ἄχαμ- 

σος, 

Ξ ΄ Ὁ ϱ5 9λ 
Φεβασαλαισων Ηλ αγηρ 

τα} πυροφόρον Λιβύαν, 
κρανίως' ὄθραι. ξέγων 
τν 2 ανν , 

γα0Υ Ποσειόδωγος ερέφουτα «χέ- 

οι. 

αλτάφρρσε. 

᾿Νόη είπα [Αέή}Α1η 
᾿ οΏρπέση (ΟΥ11745 εἰ: 
/ε4 εοηέεπερ{ἰόή φιη- 
4επι αρεᾶ αν) αἆ εση- 
ᾖεσεπάμηε αήγε α- 
βᾳ σγσµῖς. Ασσπε σὺ 
α4 ἀπγαὶ οδει Τῥεύις 
ὁὶ ΟαΜπποῖς, [ασ γᾳ ὑγε- 

Γὐ9ν Γεά απμο Ἱηβενι- 
δ1ς, ο ασηγης νε- 
τα ιο Πάσα 
11ῤγαπη,χαπήε ν; ῥο[- 
Φύσης ἄερεπη 7εηή- 

Ρίήπᾳ ορετ]εΏσε εοβε- 
δετεχ. 

τ6 ὃὁ φύσν.ς οπυραταξίοπε Έππα Ἐετεμ]ς, ΝέεΙβι Βαεήτατα Πασή]εΝι εκευίατ 

φύση, Ἠος εξ ἠχμίανσαάα Πςπϊβεαεῖοπε νΏταεῖως εβ φνὰ ααὰπι ούσε,αυαῖα Ροξ- 
τα ὀκχειωγέίαν αρρεί[]ατ.1. δδρμεγέδη. Χαπα Ότίοη ἵπ 
ὠνεόργομι εταηε,ρτοςετῖος,αυτβοτε Ἡοπιες.Οἆ,λιν. 39 

Ὃ 
σεῃς Πής,Οεο δε Ερλαῖεο αν 

8. Ῥοττὸ ὠσρίώγειος ερεῃ- 

ταεᾷ ροξείσα αὔ α εβετευσ,ρτο ἀειώνειος{ιειιεῖ ὠαρίων Ῥτο Φείώγ- 
ὀνοτος.Ἠ ος εξ µεμπ]οςς φεκτος,ἔυκάτας εόγητος.Εϊξ 

ΣΕ7ηπο.]άετα ὄγορι. ν οεεπιαἰχμᾷ {απαῖτ ρ 
καί σοι ποτ’, Ἐκεπαρ]απι Ἠετευ]ῖϊς απ αὖαπ 

Πασνοςχ οὗ ὀνόωτΙζΗβεγο,ὔη- 

το ἀγώνε γε] αλλο. 
ο 

α παπα ποπήπασα νη]σο ρῖοεετίος 

τὶς αἶτιος εἴατστείτε 5ιτα. ἐται:(ἔσειτα εαἴπεπ «εάξρας Απεο, αι! {εκαθίηῖα ευβί δι ς 



79ο. ΡΙΝΡ ΑΙ 
1.17.8ὲ Ῥ{ατατεβο {πα γάξα δειτο]» ἁ απο ΑπίαΙ {ερυ]Ώταπα αρεστι

µη ΠΗΠε ἆἲ- 

οἷε, ὃς εοτρής 6ο ομὈίτοτυπα τερείεαι.Ψ1ὰε Νατ.Οοπι.μαπς Αηταϊ ὃς Ἠει- 

οὐ]ῖς Πιέχαπι τεξετεΏτΕτη. ποτ. ρες 4ΡΟΒ{ΟΡΏΕΠ Ρίο ποὺ Όοτ.
Ρτο ΟΠΊΠΗ. Φεός, 

Φεἶιο].ρτο ποτὲ {παῖς. 
- 

Αυπήκ οόμοι.Ἑοττὸ Ιπτε]Ηρῖε Τ,/χυπι ορρἰάτη, ηπί ]οευ5. Απταιτοσία ἁῑσί- 

τ1γ.Θηβα) Καδµειώ.Ὦος.δεπίερτο «οπιΠ..ΘΕῶ; Καδμειὼν «γὈὶ ερίπείοη Ποξβη- . 

ἆππι αά ἀνβετεπείαπι αἱἴαταπα εἰιήάεπι ἠοπηπίς ντδίμπα. -- 

μοεφάλ.Ἠος εἴε,τὸ σώμα µικεὲς κε’ ' Αυτῶογ. Σ ὃ Βυμὸν- ἀχωταμκόχητος.. Τ1Όγαπα 
πυῤρφόερν αρρε]ίαῖ τατίοπε ἡ]ήα» ρατεῖς αυᾷ αἆ Αεβγρτιπι αεοςά(ε:αΗοσαἱ πιᾶ- α΄ 

σπα» Ηαδει {οἩτιάϊπες. 
Ὁ. κρανίοις ὄφρα. Οιοά Ῥιπάστηςετ]δις Απιαο,ΒαεεΏγ]άες αὉ Έμεπο» ΡορΏο-. 

εἷες 20 Οεποππαο;αἰή ὰ Ώίοπιεάς Τηταςϊο ἔαδληπα Πλεπαοίαη:. 
σας 

«-ς , - ’ ὂ 
οροφή δ. Κῶλ. ἐν μσάφραστεε - παράφεασι.. 

Οτί Αἰαπεηα βΠαφροί-- ᾗὸς Αλκµοία. ὃς Οὐλέμ-.. 
4πθπι τωϊσετ[ασι τεστάσαπᾶ σρῃ ἔβα, σας ποσα 
οτθεπι ρεταστα[ετ , ὃς εαΠά ρα ᾗ ο 

πηατὶς ῥτοξαπάα Ρταεϊριία βαφυκρηµα» πολ]ας 
Ἡρδεπεῖς Ἰατίτιάίπεπι ἵπας-.  ἆλος ἔξευρων Φεγαρ 
πίβετ , ὃς παπὶρατίοπῖδας γαντπλίαιώ τε πορὸμὸ ἁμερώ- 
ξτετα πιαπ[πε{εοΙ]ετ {αθ]α- νε ἅ ος 

1η Αἱῶπεπα : ϱ- : 
οὔναρητη αάφενεγχά/- 
ϱε οπές. 6 9ργά”- 

{ερε Ρτο/[ από: οηί πιά- 
Τὸ μερες ἠρεσμάν- κών ρε. 
Άεπε, 14Μἱσάσ1ομάῤη{6, Ξ Ξ σσις, 

ες ὁ πιεά]ο-]αττοπῖδης , ἵπ ο ιο οὦ : : 3 

εα]απι Ίωσες Όσος τείαττις. | Ἡ ὃ παρ Αἰχοχῳ ΚΕλλΙΦΟΥ ὄλ- Γεέατρ ση /1ε[Ω ΔΕΣ. 

ὃ. βον Ἄμπε νετὸ αρκά Αε- 
εοπ/{ζεπάατ. Έε παπς αρα... 
Ίοσεπι ασἰἀε ασπιατᾶ ρτα- αἁμθέπων γε, τετμα- 
Φαπήβίτηα ἑα]ιείτατε ἐταξς -- σωί τε ὠεὺς εθαράτων Φίλος. 
Ἠρδίτας, δτ ἆ Ὀῆς ἸΒιτηοττβ- π- 9 «λες 
Ίδας, αιήδας εβ ἀπ]εέεας, Ξ 

σἰρεβαη ΡΗ{εΡΕΥΥΗΑΗΕ 
αΠίιζασει απαρἠεᾶ ες 

αδίσας ὦ ῥοποχεα]- - 
« 

. 

βαν τ΄ οπής χευσίον ὤ-- 1εῶς ει αὖ ἔπνρονσα- - 
; Ἡοποτε αβῖοίεας: Ιάἀέπιαας 
ΞΌτεατυπι αἁἴππα ἁοτηίπας, 
Ἠεδει Ίαΐλος νχοτετα  ὃςζ 

κῶγ-αναξ ο ὶ) γαμβεοε Ἡραι. Ἰδδις, 1ἱ]οτητι ϱαΙςΗ 

: : ο ΩΣ σα 
Ἰωπουίς αΏτεα ἀπέεωίς εἲξ μη. ο 
.μαι.. 

:ὃς Οὐλόμποιοϊ ἔβα. Ηος εἴειεῖς ὃ δρανὸν αὐέβγ.Όλυμπες 1ΠΕΙΣΙ εαυ/[α Οὕλυμπος δε” 
το εβ]ο Υ{ατρατις. γδας πάσι καὶ ἆλὸς Φέναρ ἐξευρὼν ἁῑοίεατ Ηετευίες» αἱ - 

εἶσπι αἆ (ᾳᾳάες παυἰσα [ει » 181 ἕεισα: ππατέζοιις ἑγπαήηηπη «οπΕΗταῖς. ατα πες --- 
τῃατς ηες Τεττα ΥΙΕΤΙΟΣ οσα τερετίεθατας, οι {οἶδπι 8 µξεπα παπἱσατίοΏς» {εά 

ετίαια τευσεβτί Ρετεσσϊπατίοπε παυηἡ Ρ]αρας οπαΏος πιαπ{ηεέεεῖτ,οεεῖβς ξετ]ς, 

ἃ: Ιαιτοπίριις,Οπἰά ες Εαδύκρμνιενἰάίσαυς Ίαπι Ἱδεναι. 04.9. δε απίά δέν Ῥντὴ- 

Ος.1. Πᾶς τὸ σλάτοε Ποβίβεατ.ἁμειώσαα.Αο].ρτο ἁμερώσας.ὃε ος Ὦοτ.ρτο ἡμερώ-. - 

σας αὉ νωερίο. ΟεΗγο 1η /ε[αεἰο.Ν 1άς Νεπῖ.Ο. 2.ἆς Εὶς Ιαρονίδας Ηετευ]ῖς. 

πεςθμὸγ. [ητε]]]σε {τεταπα Ηετευ]έμπι ἴμεες ἩΗραμίαπι ὃς ΑΑπίσαπα, γε] {π---- 
6επετο πίαῖς, Οδό Π πιειτο [αεἰρίαςετε γε]; ἱεσεσορόμοι; ἵπ Ρ]ητοίτ, 

ν 



ἕδτηνεθυοεσιν τας 
γωά ὃ, Ῥεταξής πἰπαίσυπα τεστα πιατίαιε Ρετεστἰπαεἰοπίρας , ὅσ Ιαροσίρις. 

1Ίουεπι Ώὶς ὠτοομασικὼς αρρε]]αῖ Αἰίοχο. Ἠετεοιμ]ες εξ γαμβεὲς Ἡμο αία Ἠςδα΄ 

εἶως εβ νχο, αµξ ες ἵαποπε αβίαιε Ραῖτε οσεαπα ἀμσίε,-δίς ἆς Ε οπιυ]ο αἰί[- 
ους ποπηυ]Ης Βετοῖρης Ηοτας.Ερ.αά Αυσι.2.Η5. 

Λοπη{ηρ, όν Π4δεΥ ρασετνό' μη σα ογρ Ῥοβακ, - . 
Ρο ἴπσεησία [αά4,ΏεσγΗή ἴη Γεπρίά εεερέή, 

Οὰ. δ. 1.4. 
- {ε Ισμὸ ἴζεγεβ 

ορεα{ᾷ ερµ[ ρίσεν Ηετρμίεος 

Ὁ παράφερσι» - αὐπερ. κώλ. ἐν - ρπάρρασῖς,- 

ο σα Παρτα Ε]εβτίάσπα, . πρ Άλεωπεα) ὑσρδη. - εωῖ φμἱάρη Ε]εδδγας - 

ο ον {ερτξ ο Τδες εσοι πορσιώοντες αςθὴ». τ {αργα Ῥοΐέας εραζρ : 

Ῥαΐαπι, αἲ Ε]εξεα Ολάπῃα -ν ρα τρ νο ὰ 

{οτοτε ἀῑδταπι , νδῖ Έληαπι Ὁ ος οἴπες 5 

Ἠαῦςε, οἰώίαπε εκ Μερατα. Εατα βωμῶγ αὔζομδυ ο τς νᾶρ ογο-- 

Ἀῄθταπι ει {εραἰεΏτασα,-- ἔμπυρα χαλκοδραρ ὀκπω Ὁλ» Ἅπεησᾳ αἶσαγη » ε-- 

τος Τ Λεβαπὰ εἶπες εραίατα - στων, πωμίάηιι ὀγργίος «γε 

{οἶεηπε (Αεσήπιαις απθ-- οὓς Με γαῥα-τέκο οἳ Κρεωτὶς -- 2ηβγκόΣ σημ οέξο /πος-- 

ταηπῖς αἆοτηβητες, Σεεεα- - ο, ο ος 

εἰράίσπε εοτοπῖς ατας οἶα- δη νι ὦ ροές 3. έσαγα 

Φεητες, Ἡοποτε ετῖαπα αἩ- οσο ο «νσρ ασ. αυγαν : Φέρει 44 «7εοηε]ς -- 

επηῃς ρατεητα]ες ἀῑες,απἰ- Φλοξ αρατελλοᾶνα σωυεες - Ε[ια οσμές η ος- 
ο ηιΣΡ αι - οῶ ας. |) 9 
ας εβάεπι ορετα ρε πογυχάόζει» αἰσέραι χ2ὶ-- εβι γαάογπι {οἷις. : 
βἀοϊεπιᾶς Εοτήδας δε Ὀε]]]- στ: λακτζοισι χαπιῷ.. [ασπΖ΄ εκογιεης ζᾱ- 
εοᾶς οἵο Ες απος 1] - 
τό τρις Ἐνερα- ἆπὲ Ρεγποᾶ 42, ΦΕΊΕγΕΡΥΗΙήγο[0 [εγίεης [ηπο. 

τὸ 

ποσᾶσι τεσῖς βία Ρερετῖε.Ώσται βατεπι Ώος (Αετίβεῖ πι ἃ {οῖς οεεα(α αἆ Οσεατη : αάςὸ νε "΄ 
Ῥεστοταπι ποέχεπα Βατωτηα Ρεσςηπίς εχοσίςᾳςπ]άρτοίο ἔαπιο (ατίαση {αδίαξο ατεσι ξετίας. - 

τῷ ὃ.Νἰαήταπι Ἡρας γαμβρῴοας Ρτοῖπάε ἩΗετευ],οιΗ, δε εἶμδ.εα Ἰερατα Β]ής 
οξξο, ἁλαῖπῖ Ρο Ώχοσεετα Ποποτες Βαδί {πατ. Ῥοττὸ Εῖς αττὶςυ]ης τῷς νεί ρτο 
{αρήισἕχ. ᾧ νεὶ Ίοςο Ρτοποπαίπῖς τότῳ)ροξε, {ηπιεπάως εβ., 

Αλεκῥώ.Ώος.σεπῖερτο Ἠλεχσεῶ). {ιοοιιὰ πυλών. Ἠλεχραι νεὶ Ἠλεκβοεννπα εξ 
{ερτετα Γπεβατῆ Ροτεῖς ψετίας Ῥ]αταας,αῦ Εεξχτα {οτοτε (αάπαί ὠῑξτα. Εσή/ η. 
{4 ΒοΣ.Ῥτορε Ἠαπς οἶτη Πα Ὀίεαιαῖε Απιρβζειγοςίσεπα Ἠετου]εςνέαις δε 191 Ηετ- 

ευᾗς ες Μερατα βἱίοτατι {εραετυπι1ρᾳάΐαυε Ηετοι]ῖ5 ἔωπασα» ΥΠΑ επ αγ” 
τωπα[ο δε βαάϊο , αποζαπι γετυπαόυς αὉ ἨΗετεπ]ε ποπαεῃ εξ πιᾶς ατα, - 
ἜἘβεβαπϊ αποταπηῖς Ἠετει] ἔδετα {οεξτενεϊήΐαιε ες Μεββτὰ οὔεο ή. - 

ο αιτα περσωύοντες. ἔξος εἰὶ, πτίω Βυσίαμ.πορέλοντες-λαπι απυσα Υετεσον {θοτᾶξαεῖε- 

απερερηίησα Ιπβῄτπεβαπε,Ωοά ατείπετ αἆ νετρατα 
οσεευσης Ώγελ.α.ἴ Πΐς τεον οἶκου ταῦτα περσωώοντ᾽ γαι, 
, τόδε σιωσέοδυος ῥπρεανπέρσωωε, ν]ὰε Ίοευσα. ας 3 ο , ο ο , θωμών» Ξοττὸ απῖα 

γεόδµατα φεραγώµατα βωμῶγ. 9ο]. εΣΡΟΒΙΞ γεαςς εέθτα βωμώνν ξοττὲ απί 
«Έτ Ἰᾳ 

ει 

« 

πεεσιύωιαἵἶα βοπάβεατίοπε - 
αἶια ετίαπα εβάετα 1 Οἆα. -- 



ο. ῬΙΝΡΑΕΙ 
σιοταππίς αἲδ τεςεπεῖθης οοτοπίς οΓΠαΡαπεατ.ΟΠεγβρρΗς {ρίας αγας΄ κ αριρρό- 

σεωέ ἀῑςί ρηξαξ- ἈδΡ/ατάππα αμεεπα ρζοτ/α5 εξ ααοά κεὶ παρργώγίω 1άεπι γεόδ µατα 

ρτο Νέμεα ἀῑσί Ῥυσατίε. Να]ία επίπι ΝΜεπιεσξίπα Βῖς πιεηξίο. Νεέδματος Τ)ΟΓς 
ρτο εοπηπα.Ροξε. γεόΦητος.Π-ἀ.γέου {ει εως) δμηὸς Ἡ.ε.δεδημδῥοςγέεεης [γηᾶμ.. 

Έτε δωητὸς ὰ 1.ρετίρτατ.ραΠ. ὀῥίδµηµα, γετβ] δέρω, βγµο. 
ἔμπυρα. εβοια[ϊεες εχροης τὸ Έντομα εα/0 νἱῶ γώ , ας ροξῖεα αἀο]εηεῆτ. 

ςι]ἆας πα καάρᾶμα ἱορεῖα» ὃς Ηείγε[.τὰὸ κα ώρᾶνα ἱορὰ γώ μα εγεπαΆΣΗγ. Ἐκ 
Εὶς συρχόοι, {ει Φυσσκόοι Έπεηχα «οπί]οεσο {οἱεῦαης, 

Ἀσλκραραῦ. Τ ο1.Ξεπῖτ. ΡΠΗτ, ρε ΕΟΠΗΠΠ: χελκραών. Α τεξῖο Ώος. χολκοάρας, 

εοππτη. χαλί . Απιρήσυμαι απτοπι γέτυπα ἀεάμοί ἀεβεας ὰ χαλκος ὃτ ἀρό- 

ὠὦμος. Ἱ.. ἀλαιερυέόρος, -Ἱ. Φφογευβὶς, Οία οσεῖα {μπε 3 Ἠετεμίε : υπάε Φελο]. 

παλκραραῦ Ἰπτοτρτεζαίατ βιαοδωάτων Ρεν νΙῖη οΕΕΙ/0ΥΗ11 : δε Ώαης Ύοςεπα ραπαξ 

Πιπήε, Απ γετὸ ὰ χαλκὸς ὃς αωπος εβ-αῤμέζω,σάμρσο ἆ, ἆ. ὁ χαλκον Ἡ. ε. χαλ- 

χῷ ὅσλα: αῥαξύτα σώµατι ἔχωγ (μῶ «Τεα ΑΥΤΙΑ (ΟΥΡΟΥΙ αάσρεαέα. ῥαῤεε: σπο {επί 

5εἰιοῖ, {απαραΠς γ]άεπεης, εχροπεπάο εείαπα χαλκοαραξ» τῶν πολεµικω. Αεαις. 

Ίος πιοἆο πια [πα πεετρτετασὶ, απῖα γεϊβαπεί [της εξ Ροξζαπι Ιαυάστε νεῖ]ε Ώρς 

Ηετει]ῖς Εἱίος ὰ Ὀε]ΐσα υίγεατε » αμὰπῃ εχάῑ5 ΠΙοσαπᾳ ὃ ραῖτερεσρειταίς πιες- 

τῖοπεπα ἔαεετε. ; 

ὀκτω. Ώς πΗπλετο Πδεσοσιπι Ηετοῦ]ῖς εχ Μεσατα γατίαηε {ετεπείαπτεαι ἆς 

ποπήπΙρῖς.Ροξτα ποξος οὔχοπιμησταε, [εά ποἩ ποπήπατ.ὈΙοπγ Πας ὂν σεστῳ 

αύχλων»γέ Ώοί4: δεῴο]. ἆῑνος πας » 161]. Θνείωαχον δε Δηϊκροντα : τετήά(αιε ες ΄ 
τς ΄ ας 5 , 

Ἐμηρίάςε εἴ Αεισόδημος. Αεπςας ᾿Ατσίαης απατμος τεεςαίετ. Θπειμαλοὴ» Ἐρεοπᾶ- 
αι . 1 ν Ξ 9 ᾱ- ρε 4ᾱ 

ανω, Δαϊκόοντων Δλίργα. Ῥπετεεγάες ααϊποκς, Ανήµαχο » Κλυρλνον,ΓΛΛὼΟΥ» Θνθίμα- 

2092 ΚρεογπάΦάμ» ᾳ9ος ἵη Ίδπσπῃ ἁ ραετς εοπίεξτος ἀἶσιτ. Βατμ5 {ερτεπι- Πολυδῶ- 
2 ΄ ΄ 

607 Ανάκατου κ ΜΗκιςύφο7ου » Πασπροκλέα » Τοξόκλειτου» Μεεβρώτίω : Χερωβιο. Ἰάεπε- - 

σατςς οἔχο 5αἰΠς αΠετίε, [εὰ ποπῄῖπα πο τεζεπίεε. Ἠος Αλκώσας πος- Ώρα- 

᾽αλείδας ποπηίπᾶτος ζαΗ[ε τεβατης, εὖπα ρατοτ Ἱρίοταπι ποπά μπι Ἡρακλλν αρρεῖ- 
1ατετας. 

Φανόντων. Οπῖς οεςἰἀατῖε Μος γίτος, νατῖαπε {εητεηεία. Ναπι αἩ] αὉ Εετεπ]ς 

οεεῖ(ος νο]υπεαἀαέϊτο αά Ιπ[απ]ᾶ Τηποπίς Ἱτα,νπάςε Βτ ντ Ορβαπάτα αριά Ὦγ- 

εορΒτοπεπι,τεωρεασίω αρρε]]εε Ἠετευ]επη, Φοετατες Απσίᾶ ἀοῖο ε.ήο5 εεβᾶ- 

εατ.ΑΗ/ Έγοο τερε Νερευπί βΠίο: αἲῆ ὰ ρέγερείπή ἰωεσγέεᾶχος Ρυταυς. Ηγ- 
σῖρις 1π{αὈη[ής παττας» Έγευσι Ἱδερειαῖ βΗμαι» εἶπι Ῥηξατετ Ἠετεπίεπι Ῥο- 
τῆᾷε Μεραταπι Ἠετεμ]]ς νχοτεπῃ ἆποστα, βἰἹόίαπε πετίπιασΒσι, δε ΟΡ 

τεσπα ἱωεεσῆσετε νοἱαΠε:{εἆ ἱπεετησπ]βς Εετεν]στη, δε Εγειᾶν οεε]ἀ πε. Ῥοβεα 

Ἠετειμ]επι ἆ Ἱμποπς {πήθη μπα τεάάεακα ζαηῑς, ἸΠόίαις Ώ]ος Ίπιος Τἀείβτα- 

ονάπι δε ΟρΗίτεπα ΙπεοτξεςΙᾳε. 
β ὃς ν ω ας, Ὁ. 8 ν .. / .. 3 Ξ 

ἂν. Απεῖς.ρταρσβε.ρτο {αοταπᾶξ. ἐς Ῥουτὸ αἩῇ Μεγέρα,αἩ] Μεγαῥα, αταμε Ώς 

συ]άεπι πιεΠὴς Ίεσυπτ. ας 8Ητ (εεοατῖς Τπεδαποταπα τορῖς Πτα : ατιαπα 4484 

"ποπ (αςβαι ης απ{ριοῦς-εοπαυπόχααι Εεοτευ]ες τατις ἀπταϊας νε τεξετε Ῥαπίατ. 

1ῃ Ῥβος.Α Πα Μεσατα Εαΐς Οεἱοῖ νχοῦᾶς Τεῖρεοῖςπιϊ παατετ,Ρουτὸ Κεεογηὴς Ρ3- 

ετοηγ πίσσα εβ ποππεΏ ὰ Κρίον. 3 
ποῖση. [ο8- ὃς Ροξε,ατείς,ρτᾶαΡοβτρτο {υρ]απός. ὧν. δε ὄνσμαῖση » ρτο ὀνσμα». 



1 5 ΤΙΝ ΟΡΘΕ ΓΠΣ. πο 
ἀννῶ Όοτ.οεβίτ.ρίατ.ρτο «οπηση.ἀμγὠαρρ]ε οἩ ἡλίν. ΑΏποξας ὁσ]ιο]. Ἠετοί- 
δυς γείρετί τοτάσυε ποδῖε {άστα Πετί {οἵτα: Ώ 5 νετὸ πιασε, : 

αλατελλομλα Ώοτ.ρτο εοπΊτη. αὐατιλλομδό»,Ἡ. 6. ἀναφαμορλωη. Ἐτορτιὸ επίπε 
αὐατέλλεν », ἆς {οἷε ἁῑεῖτας ὃς αε Τ.1πα. 

συεχὲε παρυχίζε.Ἠος εβ,σωνεχώε λάμπει θὰ σάσης ὃ γωατός. Ὑεὶ ο ὅλης  γυ- 
Ἀτάς,μέχεις ἀδατολῆς ἡλίν πυρχαῖτα µἆρει. πα 

λακτίζωσα ὮΟΓ,ΡΙΟ λακτύζουσα. Ὦ ιςαρἀἰταγταταΒ 1εάα με τηεῖαρΠοσα»Ρτο «αύκ- 
-α, Ὀγγούεσα οξ αἰδέεος.γεἶ πλή Ίεσα ' αδένα. Ἑοτοὸ {οππεΏ γο]ηῖε ἵππμετε Εππααπι 
θττοἰ{1 δε αααπάοσπε τερε]ῇ1 αἲ αἔτε,απεπιαάπιοάᾶ αί «αἱείετοης» «αἱςβΠειπι 

ἔεταπτ τείετήπισ ας. λακτζεη τὸν αέρα ἀῑαίτ Τεἴαπης 1 (σγτηπαβής {υ0. ΠΠ» 
μπι, ο 

κλισοῦτ καπνῷ. Ες ἀῑείεαχ άσγο[ οὗ: αἄρεπι δε εΆτπες ους αῄἴαπεις, 
Βσπναια αητεπα ἔαππασι αττοἰΗές δε νο]ωτατ. Ὑπάε Ἡοπιετις Κνίσν οἳ ἐρανὸν ἴκεν 
ἑλιοσομδόν «ρὶ καπυῷ. Ὁ οσίεµσα -ε{ξ χµσαεις Ῥτο-ςΟΠΊΠΗ, Ροξε, αγισύεις, ἔντος ὃτ σος 
εἴα{ῖΏ  καισᾶς ο ο τος. - : ο πωσκς 

παράφρασει -- ἔπωφ. κὠλ. μεν βιράρρασὶ». 

Ἑιτ εὖπι Ἡεες εε]ερεῖτας 
εοββετ ες (Αετ]Πα]]ς, Ἱαάίξ- -- 
οὓς ἐαπεθτίδιις-Ιάπο Ρε- 

6 Ροβετᾶ τει απ- }ὶ Φεύτεεον ἅμαρ ἔτή- - 
Φ1Ε7/4γΙογΗΗΙ 2εΥήΗ- εν αι 

ωγ περα αἄθνυλῶν 

αασεπα!ς , ρτξοτί ας {Ἀετα 
{6ο ππε,ρο[ζετῖος! βΩπ1υετ- 
Ὑατία εεττατηῖσα, νΒί τοδατ 
εοτροσῖς Ορεταϊας , βΏςοπα 
εε]εὈσ]ταείς.Εαείςωτες͵ Ρετα- 

«Φγεταὶ, ἴομος Έρρργ. 

ἔνδα λευκὠσες χείρα 

μύρτοιε δοι, αὐὴρ δσλόάν 
γίχον αλεζαδατο .. πούδων 

πω σείπα) «θά δεν » υβορ- 

5145 ϱεγζα πμ ε[ᾷ»γο-. 
ῥοτῷ ορ. 121 ἀεαίδαη- 
ἔηδ οαρηΣ ΗΥΕ0 βΐέεε» 
ση ἀπρβκεη γι ογ1αή. 
εοπ[ιιεπάσή; βγαὐίή: 

φφαπτ.Ατασε ἐπ δάς ααἶάεπι, 
ἩἨετευ]εῖς «γιάεμεξτ Ιαάϊς, 
Ἁπε]ήζυς Ἡῑς, πηὗττεα «οτο- 
Φα ἔαπεδτιδας Ἱπάϊς- αἲ Ἡνῖ---- 
δεὮ {οἵτα τετ Ρτο τεῖδης 
γιέεοσης εααβτ εοπ/ρῖε τὶς. 
ΘὋ πασυτα ἅσας αὐϊάετη ᾱ-- 

ο γα ΡΗΕΤΟΣΗ/Ω ΣεγΣ14 4π-- 
πΆρες οἰαχοσρόου - :2έ4  σαὔεγμασογὺ 2έ- 
γιώμα πεπιδων πολυβό- - « 240ΦΕΊΙ εσεησή εοη/ῇ- 
λω. σωὸ Ορσέα δέ γυ - ὧο οὐ /εφίμσης Ρ)ήάεη.. 
κωμιάζομα,»τερσναβ ἄπτεαζω. «ΣβΩπο. Οµ11 ογίέᾳ 

τατε ναττ εβ εοπίεφπυτης, ευ. δισ} . {40Η ἑείεῦγο 
6ειΠεςε [εεππόαπι δετετεῖᾱ- - γ/ηπο, ο μά απ ἆε[] αης σ)ΑΣ14Η. 
γπαπι ἀὕτεσῃ, εὔπηαυε Ρείσηαπι εὖπν ρπςτ εἴες, ὃς Ρταάεπι πιο «οπ(ἶτο 2ασῖσα Οσίες 
ὅοπο τεπιοπῖς σαΏετωατοσ οΏτεπηρεταβςς: απετα ποπ] «στη αρίο »αἆ στατίατι νισίφτς ἴπ-- - 
{αἩραἆατη Ἰαςυπάο ὥοςσπεο επεοπήο ἁεεβητοι -- 

3) δεύτερον ε μαρ.[ητε]]σε Ἠᾶς τίω) ὕσεραιαν {εαιεΏτε[α οἲξ ὰ {ποσῖς: ποπ αὐζεπι 
παὲ ὀέλε ἠμέρας εἶνο μι δυσίαν. ὀ)1µή1 Ρο (πεγμ7). Ίναπα Ῥοσαπα ἁποσατα αμα 1π: 
Απηδίσιο τε[παυῖς δειο[ίαΏχες, Η]ιιά ν]άεεατ νετβτοπης. ΑπζσιΙασίηπι Ώος 
ἔεβμαι Ἠεταεί]ες νοςαῦαπε: Ροβτ]άϊς {αοτβείοτατα οεἱεὈταδατις ὁπιτάφιος ἄγωνς 
Ἐαδεπι ὃς Τοἶεα,αὮ Τοῖ]αο ποπήπαὈαπτας. : 

τρ ἀέθλωγ Ἠος εξ; τέλος ἀγωηισμώτων ὁμανόων, Ἠος επίπα Εᾷο δς «ε]εῦτῖ 



ο. ΡΙΝΡΑΚΤ. 
εετταπιίαε οαπάίεατ δὲ εετπήπατας αππιᾶ {οἱεπηίξας., 

ζοῴοε ἔρρν. ας εετταπαίπα {ματ Ἰούος ὄρρρν ο πία ποπ {ηθεβίο,{εά τοῦοσε «6{» 

ἔαπιεη ἱπίζως,Γαάχανεωσία5,αμάσε 1 6εηι»»τοῦοσε 
Ρετβςίαπευς. 

; Έγδα, Νεπαρε 1 Τοἱεῖς,{εα Ηετςυ] εἰς. λυκωφεὶρἍος εβ σερανωφεὶειγεί κοσχιηθεὶς., 

Νίαπι ἀεα]ρατί ΠΟΠ ροτείξ εαρι,πιγσεςᾶ «ΟΓοΠ 2 παιυϊάεαι υἡτίάϊς εἰ παγττης. 

Ὅσστε λευκόω.εα[ῥο»{άπαις ΡῖΟ λαµσεδε κοσμῶ. Ποιἱἆσπι αιιοὰ λευκὸν εἴῖ» ίάεπι 

εξ λαμπσεὺ.Μγτεο απεεπι εοτοπαβαπέυς γίδχογες [οἰεοσηπα » ὅσ Πετει]έοσασας 

αυία εεττᾶπαεΏ εταϊ βμπεῦτε 2πιοτευής 2πτεπι ὃς Βαπέρεῖδιις ;αάϊς αἀβαδεδαπεις 

πηγτεᾷ «οτοΠᾶ. : 

ος ὄδε, Πηεο]]ίρο ΜεΙήτωτι αἆ αμεπι {οτης σοᾶῖς ἄπεπι σπαπί {αέτησης Ροξ(α» 

Ῥοβ Παπς γοσεπι {εηδεπάιαι εξ οοπαπᾶ, Ίναπι {εαπεπεῖα ἀεποζαΏῖ ποΏ Ρει- 

{οπαιην/εἆ «τατοπα «πα ττες Βὶ Τμεραποτῦ εετταππίους νίοτοεῖα τεροτταμήε 

ΌαΓε ὤνε ὂν ὃς κ; ἃ ἐπιλώειο ἀγῥνα ὀγέκησε. σαῶν 3) ὧν φεέδεν τέω τεὐτέω οκίω ὀέκησε.. 

Οιοσάἀ ἀῑετεὲ οεπάῖς Ροξτα,αμπι αἲς αὐλρ ὣσλόαν γίκαν αλεραδατο, παΐδον τέω ϱ- 

πω Φείδευ. Ώματε εσας »εΠο].α σα πος εαροπίς ος ὃν συισνιἀπαξ 9 ὅτε ἐ- 

«λύετο αλήρ. 
πὶι) τείτα».Ο ἧπα ἂε ετίδις νιάχοτής Ίοσμαεας,ἁπά[σ ας ἆθπα απυππετααείεν{η» 

Ρετεβτεσία:αα αμαπαμαπι εβ οσάΐπε ρήίπαα, αυία ατατε ρηεσῆ! οε
ῖρῖτ, τεστία 

γοσαευς, απία ἅμα Ροβεότες ατατε υΠ1Ι ραττα,ρήοτε Ίοςο πια ἀεε[ατοῖαε. 

οακος6έφου. Ἐρίτηείον αυπίσα; πο ον ὃ ὅσχρ, φέφευ.οἱσηϊβκας αμτοπα ὕαξ ευία 

οἱ μη, ση ὔεΥηαεμί μη παΜέταπα ΣΕΠΠοηεΤΟ. 

φνόµᾳ Ὦ)οτ.Ρτο γώμη.Ἠος εβ βελὴ. Οιοὰ αά πεπδὸ 

Ο4.3.Ῥγιλάῃ Πῖ5 γνώμων πεπδων.Τ η εητ Ρηοτο απσίσα Ρρειῖε 

Βΐο γοςαβαευς Οτ/θα».βααἰάεπα Ἡμπο εὔπα Με[ηῇο οεἶεῦτατε νυῖς. Οἶπι απτεσε 

αἆ Εας εετταπίῃα εαιεβτίᾶ ποῃ ατ ορὺς γηᾶχοτεµεά αυτῖσα,ιάεο ΡΏτο Παωςῖ- 

Ώατος εῆε «ος σπί εὔπα θεβο[αβε,Οτ/εαπα ἀλέσίω εΠε ἀϊκεσυπε. 

νν.[ωτειέρε ΜεΙήΤηπα. χωµάζοµα:,Ἠος εξ ανυμνέω. αι Ἠσαϊβεαείοπε 

Ροξταπι {αρε οσουτεῖε, περπια) Ὦ οτ.Ρτο οοΠΑΠΗ,σερπίὼ. Ῥοττὸ τερπια) χάευ 39-. 
Ρε]ίατ τορπιὸν ἐγκώμιονο 

 ατεϊπεῖ  ἵαπι οσεμττής 

αρυά 

ΦΤΛΑΚΙΔΑ᾽ 

η5,αιά Ῥτοσα] ἁπ--. 

μμ μαι οσἹνσνυμυμ» ῃ μάς, 
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ΩΦΥΛΑΚΙΔΑ ΑΙΕΙΝΗ ΤΕ, 

σα] κρατίῳ. 

πσλ-ο σε, 

ΙΦΗΥΙΙΑΟΙΡΑΕ Αξοῑνξ- 
«τα,ραπετατίο γίἔτο- 

(Παπιαφερτο, 

95. Ε ὅ 

ΑΕ « ΤΜΕΝΤΝΥΗΜ. 

γα! ΌὉεεπεοπὴμ”εεοπῇβα: ΡΕ} Ιαοἰόα Ἰωμάέῥης [ρε ἆ οί - 

ἐογία Ένα Π{βηηέαεα 17η ΛΤεηλεραιὰ [γαέγε Ργέβεα Ὁ{- 

«ἔδογγ εἶάτο, ἆ Μλά{ογ1ῥης «4εαείάῳ, ῥαΐτε Ι-απαβοπε,ρατία ῥο- 

πιὸς [εσέδς ηάλγμέδα. Γπαίογήε «4εσΙπείαγμηη γεδἠ» ῥγαε]αγέ 
ον 

«σεβῦς, ταπάε]η αὖ υπέῖογε Ε}1Ρεα. 

ατιρέφεωσε 9 

Ο Τ{]α 5οῖῖς πιαῖεζ σε- 
Ἱερεττίπια, εαὶ «αα{α,Υιἀεἶ]- 
εεε εἴ Πε τοις βπας απτᾶ 
Ῥτο Επτιρο]ο Ώββεαε, Ἠο- 
Σηῖωες εσΜἩῄπιαταπτ απτήσα 
εβε ροΠεβίῖοπατη εατετατᾶ 
Ρσα {απ Ώπιαση. Ἱδαπι ααῖ 
ὁ παπῖδας πβτα ας ΙΏ τῃᾶ-- 
εἰ εοπτεπάπητ , απίσας ἵπ 
εεστῖς ες ευττίρας ἆεςες- 
τασε ία ρε Π]ς,αποταπα οὗ 
νεἷοςες πιπταίῖοπες ἵωςεσ- 
εας εΏ επεπτης αἀπήταὈι]ςες 
ξοτεταάἶπε {Ε ριε(απτ/ἆ-- 
«πε ὁ σεσίπα {επάτο ρατᾶ- 
ἀῑαατῖ σαοά {π Ρτετίο Ὦδ- 

’ 6 Ἄ: 

[ο } κατ 

οροφὴ δίο κώλ. το 

Μ ω ε / ος 
ῃ Ίαπορ αλίς πολυώυμε 

Θειάν 6 
ε ω ΄ . 

Ε1ειΕΥΗ γοµ- 

σαν 
΄ / 

χευσον αὔβρωποι αδριώσου ἆλ- 
λῶν. 

3) }ὸ ἐριζόμδναε - : 

γάες ὧν πόγτῳ »}) ὦ αὔμαση Ἱπ- 
πει» : 
πι νο» 9 

ὧω πε Σάσα Τμ 
ὠκυδηάτοις ο) ἁμιλ- 

ο ΄ 

λος υμιῶςοῃ ΠπΟλοΥ τά» 

Ῥεας,απόάσας ορεαπἀο.,τς Βοποσαπῖ: 

ππάφερσις. 

Αα πο 112) 

οὐ ΤΙΣ ε- 
{α΄ επί Λ7ΑΡΟΣΕΠΕ 
εκΙβµμαγμπε ΑΜΤΜΗΣ 
ῥοπ0μες ΡΥΑΛΑΗΣΡΑ 
Ε22έ75. Ναι εετ/Η”- 

Σε Παρ η 11712 [ών 

5 ο ἐῆμα 2Ρ70- 

Ρ167 Σ4841 6 7εσίηα 

Ῥοπογεπε γοἰμθ]]εόη 1 

224118 αώμηγαπμάτ εχὲ- 

βμτ» 

τνυα 



- ο ΒΙΝΏΛΑΕΤ 
Φυλαχίδα.. Ρηγἱαοἰάες Τ.απιροπίς βΗυως. αυμπι Παριίε Οἱεοπίσυμπα, ἔΓαζτεῃχ- 

Ῥγιλεαπα,αή οπ1Ώςς οειταπιπίδς Ιπβῄσηες Παετηπε:απὸ Πε νεῇῃος. ὃς {εαπεητῖ 

Ώγπιπο εοζιαπη πιοῃίσοπεπα Ποποτίσαπῃ {αςίατ:ὃτ ὰ επιεσα νιέχοτῖα Ῥ γτβεαιΒ 

1ζεαισ.ΙααάαΠε.Ώςε Αερίπα,δεραπετατίο ΗΡΙ ἀϊξχαπι. 
εἶδεε. Ομαήτατ αΏ οτάΐπε τεξζο εοἰ]οςατί ἄπτ Βἰ ἆπο Εγπιπί, αὐίπαις δε 

{εκει».Εσίθαπαατ 9 «Ἡποἱ {εχτυπα ες ρηὰδαιήπτο εοπιροβππη,Ιἀεόανε εἰ ρτᾶ- 

οπεπάιπι. Φεχέυπι επί} γηΐης ΠἨζηπιῖσα νιἁοτία πιεπαϊπίε» πες αἴεεταπῃ τὰ» 

εἰή[εε» { ἑαπατυαι ΡΗγ]αε]άας.οοπ{ε(αµτας ΕΠετ. Ἠος νετὸ απίπευπι ἆμας 

Τβµπιίεας νιόεοσίαςτεςεσ{ετ. 15 αυῖςπι αιά Ῥ{ηάατῖ Οας οτώώπε εοἱ]οςαιίε,άε- 
εερευ» εἴξ ( Υερατος Ηερμα/ἔο }) νετβῖ5 Βἱΐος Οάᾳ {σαπεπεῖς, Φεύτεερν χρατβρα - 
μρναμδυ»Ο ας αἆ Ίος εἶδος τείρίεετε εκ Ἡππαυής:εἶσι ταπαε τείρ]εἴαπε ρουὴς αἲ 

αωίπτασα επιεοτυπῃ Ῥγιίμεα {ερτυπὴ. θεά εἶπι πα]μ5 Πε πιοπαεῃεί ται Έα-. 

αμίβτα οτά]ηῖς οὐ {εεπατὶο,πΙΏῖ1 Ιπωπαυτεπά μαι νἱάετητ. 

Ἱ µατερ.Εκοτάϊίπτ {απαΐσητ αὖ απσί εοπαπιεπάσιίοης:αποά νι εἶεσαπεῖης τεά- 

ἆαι Ροξταρρες 4ΡοβχορΏεπ εοπηρε]ίας Τ Πήαμι πλαττοπα 55, επί απσαπα ταπαπᾶ - 

βηδοίυαι εήρυίσας. 5οἶεπε ααέσπι ελγπαῖεί βησαᾗς Ρ]απεεῖς {παπα σπετα ζαπα 

αΠιρπατε,δοἩ αυτα, ΓΗπα ατδεηταπη,ατιΗπο ρίαποδυπι, Του! βοαπηΏυαι, Ματ- 

εἰ ἔεττησι» ν επετί ὤ6 δε εωρσυτη Μετευτίο Ὠγάταταντυπη. . Ἐκ Ἠος αιίεπι 1οςο 

ροξια,ιὰ αχ γεῖετεςςοπήπεπέος ε{ε εοἱ βετε εἶε, Ροττὸ ΤΗΐα πιατες 9οἷί5 ο 

Ἐεβοάα εείασα {η Τἠςοσοπία ἀἰείευτ,ία Εϊς.-. τς 
Θεία αἲ πέλιόν τε μα. λαμωραή πε σελίδων 

Τείναβ ὁποδ ως ῶρίονος ον φιλέτητ, 
Θεία αὐεεΒι»τεάόσεεδε[ο].ἀῑςϊτατ 5ο[1ς ππατες, αιδἀ {ιτ ὃ δε) ἃ ὄψεως πο ὃ 
ἄλισονεί πο σὸ δες. Ναπι 9οἱ Ιπάεῄπεητοτ ἵωςςτ, ας ατα Ρετεύστεῃς, 

πωλνώνυριεν πἱσατα νετβο τεδτὲ Ἀαβετ,δε κτὶ λέξεων η (11 ΠοηΗΗΣ«ΥΤ αριά Ἠο- 

τατῖηππα,ρε/ζ1 ΠΟΠΗ Ας πΗ/1εΥνἀῑείτατ 6ο εεἰεῥεγγήια εΏ. (απεπάυπι εξ Ἱερας 

πο νοςβΌ1ο ΑΡΗ} οπής: παπι βσηήᾶσαξ, σμή Ίίεα ῥ1ὐε» «ποπηα » απο 

Ροέτα Ἆος Ίοςο ποὮ γη]ε. Φεβο[α[ξες γοεε πµία πο {4τ ἐχρηπαῖς επιρβαβΏ. . 

Ἑήας ερίεΏεεί» απ οὰ πολύφημον βρπίβκαι ὃς ἐουξου. Που πολυώτυµεον ΚΙλέχιο αἲ- 

ᾗον Ργιὰ.Ο ἆ.τ.: - ς 
σίό 2 ἔκωπο- [τος οΕ, θὰ σὲ. ΡγοΡΣεΥ 2ε νε ροτε δοἷῖς πιαετεπι;5οἱ απζεπι θησηπα 

ρτο Ειηρο]ο Βαδεε» τη Ρτορτοτ εοἶοτεπι, ἔππα ρτοΡρῖες πιαξετῖα Το]ιάπαεεπι» 
αἴαπα τααἡ {οἶατες τα εοΏ[ἑτίπχετµητ νε ης οὗ Ίσπε ἁιποίμασης. ε . 

3 ο - Ἠος εἴ, 3) ἄγαν ἰρθρὸν ὃ' λευσὸν , «ριοσῶς τῶν. ἄλλων Χτήματων ενόμι- 

πω) ο αὐθρωπει. Ώε 8υσὶ ροτεητῖα ν]ὰς Οεω Ηοαςῖ], εις Ἰωηείησα 1ἱΗ/άπε Όα- 

μηζπ {755 ὅτε. ὃς Ῥαΐεπα αρἀ αιτΊοτες. Φειώσον. Πας γος ἵτπ Ἑεχίς!5 {αῑ15 εχ- 

ρομμ ο ο  ν. ς- : μα ση, 
} ῥ.Βαείο ρτοροήτίοπίς 4ε Ρταβαπεῖα ΑπτΏζσυαπα ῥρτεοβάε ἃ παμίρο{οπ1α 

βῃςὰ δε]]ῖς. δὲ εετταήπ ους. απ ρτορεες αὐτπη,ῥος εβ ἁϊτίας υτα Ππίοἱριπη- 

ωχ, δαπες ἀϊσμπεις. ἐειζόμίναι ὢ πόγτῳ πε ὅνα τὸ ἐμποςεύεῶων με δια τὸ ποελεκαής; 

Ὁ ὅσποι. Ἐε}μά εοπιπιοάιἡς απλα ει, Εῖς ἄπσεεπεις, Ρτορίες Ξειζόμᾶρα, απαῖ- 

Ὥθχνῃ ρταςς ἆςα5;απαπαμαῖη ρετ ζεῦγμαν αια{ο μη τη σεπς {η Ὀμησετε Ἡςεσοσα:. 



στο ορ οι. Το 
Έσυχ µτεπι νβτατίοτες ΕπετασΌρσα [εττῖσα ἵπ εετεαταἰαϊ ος, ναὰς Ὑ1τσι]: Εἰία- 

4μτ η 1Η ραπ ΕΡΙΤΗΡ αγ. Ῥει παυες, παμα]α» Ρετ επττῖς ὃς Έαπος 

Ὁ εειτεβτία ρα Ἡα-Ιητε]ΐσε. Ἱναπα, νε ραβιτα Ἠσπετ» γείετες ες επσήρις Ῥα- 

σηαῦαπε, ο πας ας ο άα 

ὢ ναώα.Ρ{Ο ὢ ποσα, πεί ὢ γαξρτο ὁ ἀλαέ, ὢ Ἴλρωπε Ῥτο ὢ αρ»ρωπε.ἵσιουῖτ 

αππτεπι Γαία αιιοά αυτο ρτορσῖὲ εοπαρετίς» ὃε μον ε αριά Ποπίπες. Ίτα αὉ 

ἩἨοταείο γεσίπα Ρέα παπευρατης. - 

ὠωθνάτοις. Ὦ οτ.ΡτΟ «οπιη. ὠκυβνήτοις. Ωχυδύητο, εξ ροξε. Υοχ εοπηρ. οκ ἀκὸ 

αἀπετο.ρτο ἀκέωςν(ε/εγ1Σ6Υ:8ς οὀνχτὸς το ηζην, ὰ δγέωνας1{οιγοίαο. Άτοπε Ἆος τεῖ- 

Ῥεήεις ῥεα]ής πιετοπγπαϊσὸ,αιιοά εοπιεπῖε ρα Μαπίρης» αμος οροΐτος ασιῖες 

ἃε νεῖοσες εἴζε,νε αἳ σἀπετβιτῖο {5 ταεαησις,εήπασπέ νἰπεᾶτ. Ψε  Πρία ρτάΠαγο- 

ΈαηΏεας ὠκωδύνητα οῦ εεἶεσεπα ππητᾶείοπεπα ασε {π {ρῃς αες]άϊτ. 

Ἀπυμαςνὶ, 93 Ίτα Ιεσαπαμ»,νε] τείετοξυς Δ4 ἵσποιρσεπετε πιοίευἩπο:νεῖ αἆ ύάες 

ἃς ἕστοι{άοιε 6επετε ζαεπήπίπο. 5οεης απτεπι Ατεςή δύ Ροξτᾷ {π εοπιροβεῖς 

δε ἀετίμαςῖς αἀϊεδιατα παα(εαΠΏατα ποπαϊπίδυς {αμρ{ἑαπείμῖς αάϊμησετςε. Χο- 
ηη[Η ]οσιπε Ώῖς Φαυματὴ,ααπὸ Όεπο. 

: τς ς 

παράθεροις. Ἑδτορ. Χῶλ. Ἡ. μέπαφεσστε, 

5εά ποὮ {ππτ πεσομ ἐν ο αἀλονίως ἀέθλοισποδει- {ο πρ οἨ2εμζηή- 
ε πα σ]ο- ο τς εν. 

βεΏ]ετασασι νοτα, ας δη» εΓΕΑΡΗΠΗΗ ορζά- 
εἰαϊα ἁππτασαε επρεταΏῖ. αλλος ὀπραέεν, ὃν πηγ ᾠφοέο, οὐ Σ : 3 

Νίαπη απὶ ναί ;αέχα ατα τοᾶ - Ἀλέος ΕΦΕΖΕΞΥ» ὃν την ἀΏρόοι σε- ὀΔ41εΠι σ[ογ]απα οὐσίπαῇ 

Ώπαπι τοῦας εχέτεστας, τεῖ κο τος τα 1]ε {4 εἴ 1εὔεηέες 

εστία απο Ρεάππι εεἰετίτας «ΕρΠ Τχβστ 2 ἀγέδησαν Ἓδει- εὔγόη6. ήέ1 γ]έξο- 
βτοβατας, ετεῦσας νιάοτίας ρα, 2141 αάδρέησο - 7ο] 

σεροττερπῖτ , ὃς εοτοσατας 
ον ο 

τεάῆς, νο «σπβρος ἔαέεας Π41έ4ΗΖ εσας » αμέ 
’ ὧν. Ν Ἀν ΄ 9 π 

εῃ ὄτ ες εετιατοίπαπη σοα- ὅοσς, -ἳ αλκᾳ ολα δαιμογαιαὸ- γεἰθείζάσε Ρεάη. -ἴμ- 

εαπτίοπίδας ορταταπι σὶο- 2). τσι ἀλεσσγ απ Σετη [ογΗ]ση- 

τῖασι οδείσαατ τ απ απῖδας Ἅὅὺο δε τοι ζωα αωτον ο ῥχΟΡΣΕΥ Ώεος νίγο- 

Ὥεοσιη ορο δε Ῥεπεβείο µρωθα ποιµαουτι ὃὶ ἆλ : μα 

1 ος : στ ζ41. Ὅπο γ 
γῖτοταπῃ νῖττας ὃς ξοτήταάο 

Ὥ πο γεγὺ γ1ζ4 
3 ο νΧ. σπη]ςσοΥ ἐνανρεῖ συν ὄλβ Ξ Ξ 

Ρτοδαεατ. Ώπο απτεπα {πας κ όὦ .. σον ρα βοτὲ /οἷα κ... 

Ἡσε α Έοτεητες ὃζ γίσεητες ι 21Η. ογ]άς ο ᾖεήΠοΙσα2ε, α : σετ { ι 
ορες εοπιίτεησας, υΊτα Ἱποιπά σπα ΒοσεΒι 2ἶπως ὃς Έοπεης, : 

. 
2ο 

- ω κ 
3 πεχυτῶτ ποζών. 

ἓν τ᾽ ἀγωνίοις. ΤετΏυπα ἐπυππετοτῖοπ]ς πεπιὂγηπη ας οετταππϊΌς» αποσι(ῖτ 
-ἆηπας ἁμπεασατ {ρεςίες,ουσ{απα δςζ Παέχαπα,ρτοροπίε:αἆ ας αητεπα αἨτιπα ετῖασα 
τεαυΝπευγ.Ες αυαπιής ἁποταπα εδητὺπι πιεβτῖοποπι {αεῖαξ,εατετα ΠΟΠ εκε]αάής. 

Έος Φελο[ίαε. οὐκείως ὁπὶ Ἡ ἵσπων καὶ Ἡ αὐμάτων {απαῖε. Ἑς εἶτα {6αματΗσ κλέος 
ἔωεκξον ἀῑσῖε ροξταπα {1ο πποτε ὰ Ρ]αταἩ ΠΗπαέτο αὰ βπσίατεσι ἀε]αὈ]. 9εά οξ-- 
βιτάμπι «β, βαιΙάστα «οπβτηϊ Ροτεβῖ, ειπα ὄντινα, [η αιιάέτο ὀμένορτνῖ ΟΤΏΠες αἲ] 
Ίπεεερτεεες αβποπετητ. Ῥοττὸ πος πηῖΒῖ {ατὶςας1ε αἱίοτυτα εχροΏτίο ἵπ Ώηῃς 
Ἰσευτα,Οπος αἆ παε ατείπες Ρητο Ριπάστηπι ἆισετε γε]]ερτες πηῖτας αἲ Ποπαίαῖ- 

γνυαα Ἡ 



798. ονιτν ϱ κ. Ἐ 

5, παμα βίου» ὃς εειτε η οι» ρτα]ή» Πετὶ βμάϊο ἀιτε[εξά1,{εά ἴα εεγεαπαἰπἰρᾶς- 

Ἰμάίαιε {αοτῖς σἱοσίατι ταηεύπη εκ γ]άτοτία «αρεατῖ. Ίταφιε νε Ώαπς Εμάοτυπι 

:ἁπαετίεατεπα εκρπαασα,αυα πηἠβᾗ πιασὶς Ρτοῦαιησρ]εςο ὦ ὁ αλωγίως αέφλας,δες, 

γδί ὃ αἀπετβαείμα εεῖε ρατεϊευ]α Ρίο ἀλλὰ. Πιάϊςεε Ιεδτοτ. 

ἔωεκέε.Ἠος εἴΞ, αριεπείνσο ααή/ῥμίσ. Άπτε ἔδειραν {αοαμάϊ ρταροβτίοπεπι 

ΚΕὶιΠ-ἀ.ὃν γα εέφωνομπελλολιαάέδησαρ κατ΄ ἐδειρ. 1 ερε γικάσωπα. Ὦ) ο. ΡτΟ γκήφαντεν- 

ἔε τεχυτᾶπ,ρτο ταλωτῶπ. Ῥετ πιαπης» Ῥοάύπιαμε εεἰείεαιεπα,εωσ{απα δὲ. Ἱαόχαπα 

ἀπημῖς. 
καίγεται ον ἀλκα. Ἠος πο πιαϊὰ εχροπίε Φεποαβες δοκιμάζεται ὃ ἡ πῶφ αὖφ ρῶν 

εἰχκὴ τῇ” Θ1ῶν ἐυμλνείᾳ. Ἱτετα αεέσες Μλώαμι διὰ τὸν Θεοι.. Ἰναπι Βᾶς ασίτισ ας Ὀε]- 

Ἡς δὲ οετιαπἠπίδις ντ αμῖοις ποπήπαπι Εοτείταἆα Ρτοῦατησ»Ώος {πε πάπαίηε: 
. 

Βαιήάεαι ὃν Θεῷ: πᾶσαι ρχαρδες Πας ΑπτΕτω ἱπτοτρτειαίο, δα τὲν Θευι, δε τῷ - 

30 Θεῶν ἐνωλνεέίᾳ {αεῖτντ πο! πίάεατας Φοἶνο.Ιοσ]ίε δαύμωνας 5 αυοά εἶπα Αἱάΐπα 

εἀ]εῖο ΠαὈεαιτεπεπἀμπιριίο: ὃ; ας εοπ/ΐταο, ἀλκὰ ὃ αὐδρῶν κρίνεται ε)αὶ Φεέμο- 

γα. γἱὰε Τιαείπαπι ραταρΏτα[α. Ατείης ια Φαύμογα Ἱπτετρτεταη » δα πλᾶσω: {εά 

παῖο δεβοΠαίτε {ευ Ηἶαπα γετὸ. τείητατε πο]ο ντ ἄπα Ὀτεμῖς, 

αύο θέται. Φυπηή115 {επτεηεῖα οσευσεῖτ ΡψεΆ.Οἆτ.ερ. σἷε. Οἶγπιρ.7. απεβατ.τ. 

δζ ἵπ ἄπε.Οἰγπαρ.Ω παπα υαπι αΗἴεπι απάς βπιτὸ νίάεσις αᾱἆ αιεποῖθεε ρεσιῖ- 

Ώετε,ταππεῃ ρεευ[ατίεεε τείρ]εἰς αἆ ΒΗΥ]αειάαπα,απΕΡλ2ΥΕ Ρυτο,βσπἰΠεάτε ταῖς 

Ἠϊς νῖτα Ῥοπῖς εβε πιηπΙεαπα » ὃς πἹοπετε νε Πῖς αεαπἰείεεπς νἱτοτίµς αἰειήσαε 

ποπ τεπάατ.ζφας ἄωτον ἄλποισον πιεο Πάϊσῖο νοσαϊρτ]]ας Ποταδαϊς ατατες αμα; ἃ 

τες σετοηάας {απ αρες,ᾳπἄαμε {πητ εἄα παπι Ώος ία Ἡυππαπα Ἱπουπάήμπαυς - 

δὲ {μαι μπαυθ ινε] {ηπῖε ροξεα υίταπι Π]απα Ποπαϊπίς ες ἴεπιρες Ποτεπτεπι δε 

Ππαπεπα απσπι ααῑς εὖ πάθει,δε εὖ ἀχούει.μουύα παεττῖ «εαυ/α Ῥοξτ.ΡζΟ μόνα, ὃς ποῖ- 

ῥιαοστ Ῥοε-ρτο ΟΟΠΩΠΗ, ποιμάγουσι. ππεταρΏοσιςἑ,ρτο Φόλσεισ. - : 

ἄλποιςον- οςιο].εχροπῖϊ ὃὶ ᾖφουν, }ὶ πορσἰωέκασου. Ἠος ποςαδαίωπη Ρ]απὲ εεε 

Ῥιπάστίσησα » ὃτ γΙάετητ ε[ε ἀεάμεσπάμπι ταπα παπα 90 ὠλπιὸς τε]εέτο - ΡΟ 

Φολπνδε.Ο πεπια ἁπποά υπ αξεπῃ χαλὸς Ώαῦετ εοπηραταῖ. καλλίων» Πιρετ]. κάλλεςος: 

ας Εοτπια ίσες αλπνίων ἄλσηισος, Οοπιροβ σπα Ἔπαλπιος Ἠαδεταα5 Ῥγαι. Οἆ. 8. 

τς ον. ο τν Ἔ { τε - 
Έερβαπε Ρ]εσίαῖιε αβέλπιςον»α]] κ} ἄλππσον εοἀεπι {επία : ας { Ροξτα ἄπεετε γεῖῖε 
5; 4 ο τς ς Ξ εξ ἃ τε. - 

στον ἀἰέλπεςο ζωάς «Ἴογετι γιέα {πετάξω : αυῖα ραμεῖ5 ἸᾳημίπιοσἩ {σε πεῖτας εὐ- 
Σεσετο ο Σ ος . ο ΄ Ξ 
εποῖε : απὸ τείρἰεῖεης 56ἱιο]. αὐέλπισου εκροαῖξ «νσέλπισοὴ » μοά νίκ. Φετατε- 

ο άνοι σου) 

Ἀπεςς γιήε. 

. ξ . ΄ 
σιρόφραστε. - ἔσωςδ. κὠλ. τα. - ματάφεασις. 

. . αἲ - , ’ 4 ΄ 9 . 

φάεμεεεεαρτοσῦτα {ας-- εἰ πεεὸ παβώγ , Λ222) {Ρλον απόγ. Απύς «γε Ργο[ρεγὲ 
” ΄5 

εεβας.ἐε]απς-τεσυππιααῖς μ) µὄτευε Ζει Ἰνέβει. παῖτἓ-. ΦέΤεΡΟ δεηε ακάιασ- Νε 

ἐπ γ]τεπτῖς Παάτο τε - τος : ας 
Ἠσεητῖς Παφίο τεσι Ρτο βίο», ομάχα Ιμβίζε ὕσες - 

ε. Ξ ον τν ὃ - νμ μοι 

λβῳ Ῥε]ο]. εχροΏῖε αὐθηρᾷ σι ἐωδαικονία,: 63113 Πογεηεῖ ΓαΙαέα- - 
ν . 2, κος νο ος ος έ 7 5 τοσα - 

ο. Ἐι {οτεὸ απία ὄλβες ἄμασίας βσηϊβσας περίβνπις.» τίσεπέεν ἀμμίείας ἵπ- -- 



εςτιι οτε ν 7οο 
Ερετὸ σετϊτ ἱπάέσης ποπαὶ- ο σε πούτωγ μεοῖρ ἐφίκοίτο κά οὔη]ᾷ ᾖᾳΐοι» { αὐ 2ε 
αιἲς «ε[ερτίταξετα ες οδρας βογΗ7η {0γ5 ΡΕΥΗΠΕΥΙΕ 

κα πουν κοιν ο ος ας ος ῥοπογή. Μογέα]ιά 1107-- επἰσππαυς {οῖς ορεϊσείς, νο . ο στο.- στ ᾱ ρε 
πασ. απ «Ἀρετο Ροτεβ τιν κ Φ 1ῶμω ᾠπλοά ος Σ4έ αεζεβξΣ. {1 74µ5έ 

ἔνππιαπα εοπΦ Πο,ροβιάει: - -αρετα αρμά. Ιβήπµ 4πρίεν 
” ΄ κ». ΄ .. 3 ο εὔπιαπε πωοστα]ες πιοστα- Φυλακίδα κεῖτα.Νεμέᾳ ὃὶ ὴάμ- ᾖογεπεγίση ὃ Ρα -- 

Ἡρ ἁεεσαπς, ἁῑαλπίτατεπι αξ- σε αάαγεροβχα εβὀη Νε - 
Φεᾶατε πο ἀεδετ.ἳ ῶΟἱ ατι- Τποςέ ο ρς ρε ας. 
τεπα Ώας οὔείσετυης ,ΡΗΥ- ερ ο ο εξ 20 
1αεῖάα, απά ν]ττατῖς {ρεςῖπιξ . Έμονν - Τγεβείσμε ΡΑΕ). 

εἀϊάΗ ρατεῖς ἁπαδαςαρπἆ κ ἅτερ Αἰακιδο) δεά ΜΕΙΗ 0η {πε 4ε-- 

1βλπναπα ραπετατή γιέίο- κέαρ ὕρρων 2εύεται, αεἰάἡ ϱ0Υ ἢγΊΠΟς σµ- 
σῇς, Υπᾶς Πο 1πΊὔεπιεα «Ο- πιο ααέοιων « Ἔμρλον βς- ση γαλ) - 
εἶεπι εετταπαῖπε, ντ ὃσ τα {{3- .- ο ο 1 : 
τος ας Ῥγελεα. Ωποεῖςς ΑΑΑπώνος ο να ρορ ἆ- 
απτετη Αεσιπεηίεπι-α ία αξ 5, 
εοἰεστο , εο {πι απίταο, νῖ Αεακϊάαταπα Ἰαμάες βτπσετε΄ γεᾶπη, Τιλαπς ἵπ στατ]αήι ὃς -- 
Ἀοποτετα ΓΑπιροπϊς βΠοτησα, σταξίοίο «απτηῖπο της ςοπέετο 

ε πε. Ἑ εἴετε θα ἆπο αιιᾶ παοτιαΏδιις αἆ Ῥεαεϊταάίπεπι ρεσβςϊεπάβπα πεοεί- - 
ἔατία {απερίςΙ]. τὸ εὔ παευ»ὴὶ τὸ εὖ ἀκούευ.Οπᾷ εκροπεπάα «οπ{ξο αιεπιᾶάππο-- 

/ 
ἆμαι Οά.Ργτβ.Τ.το ὃ παρε εὖ, σέ τον αέθλων.Ἱεαφπε Ώμῆς Ίοεμπα ες 1]]ο εχρ]σα. 
Ἐκιεππο Ισίεις ροξτασα ἄῑεοτε γε]]ε ὅτι ἀπιτυχεῖν ἀέθλων κὢὶ ἀγώνος » καὶ κξ' πίω αρετίων΄ 
-- ΄ 5 2 5. 35 ο 3/ Ξανε -ν Ἡ Ξ 
εὖ σεάξαι, ἀπιτυλόντα 4' αλυμωεῖδαι» ἄκρα 65 ἐνφαιμοήία. Ἱνατα Βῖς ασΊευτ ἃς ατΏ]ετα 
επίας {ππυρναπα {οεΠείτατεπι {π γ]έτοτ]α δε Ἰυάε ροπετε {οἷεε Ῥϊπάατας Οπατα - 
οί Πος ἱπεετρτεταί {ωΏσρδ14μής οηοά/224δης ν]Σα [εησιόεπε αά]σε:γετρο- 

ταπα αιΙάετῃ Παπιβεαείοπεπι» {εὰ ΠΟΠ πιεητεπα αμτ]λοσίς εκρτεβς πηΒί ν- 
ἀεπειτΟποά Πῖς λόρρν ἐσλῶν ἀκούεη, ἆῑεῖς ροξτα ἁφίαν κια) κλύευ τ.Ῥντῃ. Οὐ.- 
απτΐτ, 5. - 

μὴ μάτευε. πα] εοπ {μπα σας Οἵγπιρ. Ο. ε. μὴ µατεύση Θεὸς λυέδω, Ἠῖς 
οὑίοταᾶ εὐσῃ εὖπι ρΗὴ» ἀπάεβπήτὲ Ιοαµετεεατ» πµης ἰοαπί ας { απκτηρίαπι ἆἷ- - 
τεδὸ αἩοσπατατΎ ετο αὐτετη εξ εοπ/εΠταπευπη µας ἴπ ΡΗγΙαεϊάα στατῖαπι ἆἷ- 
εἴναιεπι ὰ ἁῑιήσηρνὰ νίστωτε ατΏ]εείςα,δε ρταἁἱςαεῖοπε Ροξτίσα, {ππωππαπα,ουαη-- 
τα Ροτεβ πποτταἩ εοπείησετε, Ὀεατίτμάίπεπι εεερίῇς Ἱπηπής, ᾿Οπία απεεῖα Ἡο- 

Ἶ 

τηίπῖ αςς]άϊς πιαίοτα {επηρετ εαρείετε,ευπα» α]όίσαιε οπαπες Ίτα ἔοτέμπατος οξ- - 
Πςἤ ποπεξ,νε Εὶς αεαιΠείςαπε,δε εοπτεπτῖ ᾶς Πιαβ ης. 

. παίτα ἔχες εἴ σε.Β εξτὸ 5εᾗο].πος εχροπῖε, ἀπόχεν αῇ-σοι Ἡ ἐυεαιριογίας τὸ µέλε- τος Ζ Ὁ) ΄ ο» Ξ 
αν σε τούτων χάλῶν κεί τε χαταλαξη. Ίεᾶστε ειπα ἵῃ Τθεἶπα ΡαταρΏταβ {εαυ]- 
ΙΓ. ΑΔ 

εὑεαε:ππηίσηση απί οποήῖα Παθες αΠΟΓΗ τι «αρας εἴῖ Ποπαίπϊς οοπά!εῖο : αἶτετα 
{εαιήτασ,α ία πποτεαίες πποσζαῖτο ἀεσεηξ. 

ον 

ὢ, Ἔ 

, 

δ : ς : 
εσπε πας εξ ρτίπαα ταξίο ους ν]εεσίοτετα {ος Πιείεαεετα Ἀοπιο απστετε που - 

Πα ὦ 19μὸ. ΑΡίοίητο εχοτάϊῖο γεηίε αἆ Ῥηγ]αεῖάεα» αἆ απετα ἵΏ «οτε- - 
{ρεκ:ῆς Ίσα οεεπάίπαιις Ῥεϊποήτη 1ρῖεας Ἰαιάατ ἱρίατα ὁ ἀαρΗςί ν]ξεοσῖα ΤΕ πε» - 
«α.απατΏ ραπεσατίο ρατίαπα αςεἰρίσαυς ὰ {εᾳπεπβρη6. Φάλλωισ᾽ αξετὰ, Ώοτ, Ρίο. 
«ΟΠΗΠΙ.Φάλλουσ αρετὴ, - ες 

νσγυα αὔ 



πΊ1ο ΡΙΝΏΑΤἘΙ 
«Νεμέα 3. δμρρίε ἀπο κουΏρταροΏτίοπεπι ὃν: απσπ(θπι {ερε εεῖατα οπαϊεεῖ- 

τησ 1η Ηΐσς. αὶ ἄμφου. αἰΠοει Σ1ὐ1,εμσύηρ {γαστί Ῥγέδες. Ιάεόαιε 5ε]ο]. {ηδαιι--. 
ἀῑς σοὶαΏτε Πνδέα τε αμοά 1Π ἀαείμο πο ἱηςοπηπιοᾶὲ {ππήτ. Οµοά Π Πυδία ας 
ψοσατϊμί «α{η5,εερετεπάιπι ετῖε Ροβί ἄμρου,τὸ Φυλακίδα, πος ραξχο ὁν Νεμέα ὃ ὃ 
ἄμεου,δυλακίδα» Ἠυδέα Τε Βάλλοισα παγκρατία αριτὰ χότα. Ἐἶισαι Ιεδεοτ «πηήβί ρες- 
1πάς εβ γετουίς πιοάο αεαῖρία. Θιιοά αά Ργτῖεα ν/δχοσίαπα ἹΜεπιεκατο,ἶαιι- 

 ἀφεαςε Ίδεπι, : 
τὸ αί -ἔμὸν. Ώ1εῖε {ε {οἶετε Λεαεϊάαευπη πιεπΕῖοπεπι ἔαεστε αμοες(οππᾳεις. 

Πϊσιεπα Αερίπείατα Ιαμάατ,αιιοά ραβπα υίάετε επ. Αταιε Ες Ίοεμς εβ Ἰαιάϊς 
ὰ πιαϊοηρης Ασαςίά!ς αἆ αποςΡΗγ]αζάα ὃς Ῥγιβεα σεπης τείετε.ἴεεπι ὰ Γαπι- 
Ροπε-αττε.Ηος αυίεπι Πς εκρ]ίςο,ή χαρδία (ου ὃν αγευ ὃ Ἡ Αἰαχιδῶγ µοήαης 8 
μάων ὑμετέρων γέυσταινἀλλαὶ κάκένοις ὑμιῶ ὦθ ὑμῶν. ' 
τσαφ χάθισι ία Ἠος Ε{., σι χαείεντ ὑμνῳ εἲς τόν Δάμπωνος ἧοι ᾖλδυγ εἰς πινω 

πίω ἔωνομοΥ πόλιν Ἀϊγυάν. Ῥετρεταπα 9ε]ο]. σιὸ χαξισ καὶ σα Λάμπωνος εδ εχρίῖ- 
εατ. απα σὺ, ἀπὸ κους Πο εΒ εαρ)επἀυπη:ςἶπι {επίης Πτ Ροξταπα πα Οτατρ. 
ἵη Δοσίποπι γεπίΠε ἴπ στατίαπα ΠΠοτιπα Γαπηροπίς. Ίταφιιε ᾠῶς ἵπ ἀατίμο, ΠΟΠ. 
αὈ]ατίαο {πιεπάωπα. Ἠϊης αµτετ ατσιςτε Ροῄῇ5 «ΟπΙπΙΗΠεπι εΠε ΡΗγ]αειάς 
ὃς Ῥγίίνοα {ταττίρας Ῥμης Ἀγπαπιτη, 

Κκὸ- 

φαρόφρασς. 

αἆ εἰπϊταίεπι ]]απι Λεσ]- 
Ώατα θοπῖς Ἱεσίρας Ἰπβτι- 
εασι.Οπῖας Επάϊτα εὖπι αἆ 

Ρατασι ἆοποτηπῃ ἁπιποτῇ 
γίαπι «αἱςλπάρπα, ηςες τη] - 
φατεπα Ρτοίΐπάςε, {εά ἁπαϊιᾶ 
γπτατεαι εχετοεπόαπα ἄπτ 
εὔπεσία,πεπιο ἐππ]ά]α Ρετ- 
εἶτῶς αρτὸ ἔετε ἆἀεδες, 
οπδά ]βμάες 1ρβης ρτο ἷα- 
Ῥοσίδᾳς,οῦ αποταπι {πεςεί: 
{ας πιοσῖτὸ σ]οσῖατ ροβῖε 
τηεῖς ΕΥ πιπῖς Γπισαϊίεςο. Έτ. 
ερῖπι 1] αππβτατϊ Εεεῖο͵ 
εἶὖπι Ἠετοῦς απ Ῥεβῖσα 
ξοτήτμᾶϊπε εἰαταεταπε, {4 
ποπιήηῖς Ριςἄἰςατίοπεπι ἵή- 

«οροφή β. κὀλ.η. 

πα Ἐς ἔωυοµον πόλη. εἰ ὃ τὲ- 
πθαίαι : 

Φεοσύτωγ έργων κέλευδον οὗ χοδα- 

ώς 

μὴ ΦΔΟΥει κόμπον ' ἐοικότ » εοι- 
θὰ 

χιργάμλυ αλ ποωγ. 
καὶ 19 γρωων ἀαδτὶ πολέκα- 
ος 

λόρον ὁκέρδαναν. κλέονπαι 
αἲ ἓν πεφορµήγεαπγ» όν ἄν- 
λῶν τε παιθώγοις ὀμεχλαις 

ωιτάφρααις. 

{η μπε δοηὴ [εσιζης 
πβΗ Σά εὔΙΣΑΣΕΗ2. 
Οκοά {β ωπκεα εξ 
ἀμμήση ΄ «αξογΗΠΗ 

ρε γ1άΠ” 5 βΗ- 

741 πε 1ΗΗ]4έας σἶσ- 

ο 121 
ο έ 11ε 11 ΓΕΤΕΡ79 

Ιαζογιόη. Έξεπήη ΕΣ 

ῥεγοίζη» «[ἔγεσηι ῥε]α- 

2ογεὲ [ασ ΗΕΕΥΑΕἱ 

μπε: ορ]εύταμζα ᾱα- 

1678 έρφμε αγνή Ηἰδιαγήτπηίε ο/η οἰα- 
11ο71όης 

ετατῖ Επιδε εασπΙπύδις αυ αά εἴτλασασο εἰ Ῥ]άσδαιις {οποσατη γαπίεσατε Ἰπουπάαπι «ΑΠ419- 
Ίεπε,ία Ρετρετοῦπι οεἰερτεητητ. 

σέλν.Λεβίηᾶπα ἸπεεΠσ]ς Υγτρεπι Αεσίαα Ἱπίαία: εμὴς ὁ ἀπΙεῖα» Ῥοπίίσαε 
{ααίρις {αηᾶες {π αἷῆς ἆποαυς Ἀεθιπεπίβιπη ν]ἕχοσαπα πγπιπὶς Πα Ὀεπλι. 

εἰ 3 τέρατα. Άουα {επτεησῖα αυα Αεσίπαπη Ιαηάατ ὰ γίτευες ἁῑιάπίτας ἆβτᾶ. 

Μετοπγπαῖςὸ αμζοπι οἶμες Ιητε]Ησε,δε εκ οἰήβης ρταβαπτύΏπιος.Ω ήδη» ἵπαπι 



“οφ τας Μιιοσπεν. . 715 
ἆαμάεπι αΏεήε ποΏ εε ἱπιή ἀεπάαπι, βαμίάεπα Ῥος αἱίογηπι εχοπιρ]ο Εαεῖε, αι 
Ἱετοξς εἰατήβπιος εεἰεῦτατηπε» αήδας ες οβμεῖο ἀεβεειτ πιετῖζα ππεγεες ἵαιι- 

«ἷἷς. τέβαπίαι-πεπηρε Αἴχνα πόλις ἔανομος. Ν Ιάςτιτ θΗΕεη εοβιππεπάατί ῃας «εἷ- 
ήτα ὰ {οττιάίπε Ὀε]]έσα. εις {ρεείπιεπ αμα Ρτα]ίο αἀπει[ας Χειχεπι 
εάῑὰῑε. Ουρ εοἱ!σετε εβ.εκ «ο αιδά ταξοπεπιτεάάςηδεἩσ ποπ {πιμθεπάα 
Φε) βαα Ίσα » ἀῑεῖς ὁὶ }ὸ ἠεώων ογαδοὶ πελεµισω. Ἐκεπαρ]απῃ αὐτεπι ἃς ΗπὴἩ ἆς- 

ει αεεῖρῖ. κα. 
Φεοσὂτων ἔργων.Όρετα ριᾶεἶατα {μο πιοτε Ώεο 4εεερεα τεβετῖ.θεάφοος Ιάεπιας 

Φεέσθτες, αιοά οεευσίς Ῥγτὴ.{«ΥΏΙ Φεόσότο ονώαμη ἀΙχΙτ. α) Ῥτο αὐα Ρε. Ὑοκ 
κόμποε οσευστῖς ελἆεια βσηἱΠκατίοπε 1βηπη.1.Οἆ.απεβττ,2.ΥΡ1, απεπιαἀπιοά πα 
Βἱορτα εἰατῖς γἷτῖς Ιαιιάεπα ἀῑκίτποὮ Ιημ]άεπά σπα. κιάμὀν Τομ, ὃς ος. Ρο κρ- 
γῶνὰ χιράω 111/εεο:ηῖς πιεταρλοτίςὸ {απαῖξατ. : 

κόμπον ἑοικότα.Ἠος 6, ὑμωου Φεεσύκοντα Φεὸς το ἄπολαμβαδεῃ ἃξ ἄισξ κόµποις αὐτὴ 
Ἡ κατοεωμάσων.Ῥοττὸ ἔσικῶς Ώᾶς εκροπί ἀεδεῖ,οησγΗεη» εοη(2ηΣαηεη».ἠπιὸ ετῖατα 
261115 : αἩα Ποπιβςατίοπε. ἆῑσιε Ἡοπαςτμς ἑωκότ- κεπας ὀλέδρῳ :71ΣΙΓ4 Ί1ΟΣΕ 
24έΕΓ. 

ὁὶ ῥ.Πατίο Πρετίοσίς οαΠετεῖοπίς,ὰ εοπ/{πεευόίπε Πβάχεπις οβ{ετµαία.Ηετοες 
πολεμισαλο]ι.ς.αἱ δ ρεῖοι.λόρον Ἠ.ε.φήμέω»}) ἔγκωμιαςικὸν ὑρρον. Ἑ πιρλατιο ἁῑεῖς ὀκέροκὰς 
2αν.,Ἱνβπιτε ριαεἱατὲ σε(ζα,]μοτί Ώος {εςετητ)αε ρτοῖπάς εἶττα Θποτεπα » ατα 
ες πιετῖεο Ιαμάςσα εοπ{εα αεί {1Πτ.Ἐκέρδαναν εΗπα 9ςΠο].εΙῖ Ἱεσεπάππαινε {ατίς-. 
Ππε πιεττο. Νάπα δε Ότεας εξ 1 Ἀο.2.ατ.]οηβπα ἴπ ρτίπιο. : 

αλέονσαι ὃ.Ἠος εβ,ὑμνουῦται ὃ Ἐν τελιδέρα»ὶ) αμλῷ Ὦ ποιχίλαις συμφωνίας. ΨετΏυΕχ 
ἁλέοραι Ροξτ.εβ ρτο εΟπΙΠΗ. λέοµαίπ γοες ρά/Πια,α0 αθΙμα κλείω. {αμάο. που. 
Ώρρει Ηοπιετ.ΟἁγΠ.κ. 

ἐγὼ σ ὢ πάσι Θεοια.' 
Άπητι πε κλέομαε. 

Φοεμάγγεοσν Ὅαε.[ομ.δε Ροξε.ρτο «οπη. φόρµηξε. 
παμφώγοις. ΗΥΡειΏο]ε ΡζΟ πολυθώνοε,νηὰς Πτ νε 9ε]ιο] εχροπαϊ ποικίλαις.Τάειτι 

ὀμομλας ἵπτεσρτεταειτ συμφωνίας. Ῥοττὸ ὀμοχλὰ Ώτ αὓ ἅμε δι κέκλεδαι {μμ ῥογ- 

74701εβε Ευαιμίο.έβαιιε βογΣαππεΡΣ ΤΗ /ησά {7 71 2ο1/2γά]οπο :νπὰε ὅμο- 
χλάω νε] ἑμοκλέω ΛΟΥΡΟΥ Υοςί/ΕΥΑΠά0. συμφωνία αυτεται ἀνλῶν ῖς αΡρε[ίαεισ ὀμρκλης 

Οπ]ς χορευταξ {πα νοτῖετατε αἆ {αἱτατιοπεπιαρτὲ οδευπάαπι εχεῖεατ,ας γε]αε Ίλος- 
ταΗΣ.Α Πας βσηιΏςατίοπες Βαῖης ποςαβα]έρειε ες. Τ.εχῖςίς. : 

9. ΄ 

ππράφεσας.- ἄρτςρ. κῶλ. η." ρωτάφεασος- 

. . . . ω' Ξ - Ξ Ξ ἵ, - Οπ]πετίααι οπεοπαῖα{1- µυείο χΧΕΦΎοΝ, µελέπο Ὦ σοφι-- {ω 11043 602” 
εα οτασοπῖς ππατετίασΏ.Το- στις 16 : εΦ12ΕΏΣ4Ε101671 
ἅτς Ῥεπεπο]επεῖα. γερετα- ν 4 ’ , ν -ᾳ. τν : « : βιζόμε- 2ὺ (οβΡΗὲῥ Ισηῇ γο- τἴοπεπα εοπ{εσ σαι! ἁπ[ετεῖς - Άιος «σσ Φεσβαλο σεβιζοµε ος το 
οταϊοσῖθας ρταἈπεταης. ος ο ασ : - : 2 λῤήρ: - 
Ἐτεπαρῃ απ , ἵπ σασί ο δν Αξτωλῶν Ὀνσίαισ φας” γΕΠΕΤΑΣΙΦΗέ βαῦ172. 14 
ὃς {οἱεαρῖυτη [αοβεοτᾶ ΄ γα ο ΑΕΟΙ67Η1Η φάεη {ας 



πσηας Τοΐαας αρΌἀ Τηεδα- 

-- ΕΙΝ ΡΙΑ ΕΥ 
ἀῑεδιε, Οεπεῖ β10 Ατεααὶ Οὐίδω κρατεί. σοβοῖς αΠκβνήηε Οε- 
αριά Αετο]ος 5 «αποσαα ὁνἩ Φήβαις ἵππεσόας Τόλαοέ 44 [χε Τβεῦὺ 44 - 
ασίεαῖος ὃξ αυτισα ρεηῃ- ασε, ες - 
5 5 γερᾶς ἐχεί. ΤΠερσες οἱ οὐ ΑΡ- ΣεΏ1 ἐζ407Η14 4Φ1{4ζ07 

ποοΡεείειςαρἀΑιρίπο, ἆπ ο, ν Ιοΐαμς ΒΟΠΟΥΕΠΙ ᾖαῦεξ 

Ὁαβοτ ἔς Ρο ες δειίκα Κάρες οἳ αἰχμά » Πολυ: Ῥετ[ζμς γετὸ Ατςρ:ό 

Ὃ ο οἱ αὰ ο. 
σαβογῷ ίνες θείδεαν 

ο. 3 : κε τ ἐπ ῥοέ, Ῥρ[[μοί, 

εατέπι Έπτοτας Βαπίας ρτς- τ ἐπ Ἐνρώταῥωδερη. «Ρ ομοζ[ζμε αά Ἐμτοία 

το]αδίσας,Βο ποτε αῖείαπ- | 1πρηζα. 

τας. 

μυεῖου «χόνού-Ἠος τετ εχροπίε 5εβοἱ.πώύτα χεύνορνε] λα πουτὸς σὸ χεένα. ρεΥ 

ο/116 ΣΕΠΗΡΗς, Τι. ο ΡετρέςΜ. 
μελέτα» Ὦ σοφίσε.Ἠος ο[εεὴ) τοῖς ῥήσορσ λόλρ»νεὶ ἐγκωμίω ϱ62ΥήΦ», 9εΠο]. τὲν 

ποιηταὸ Ρες σοφισὶε,ἰηξε]Ησίε, αία Ροξτᾶς σοφου αρρε[Ιαδαπε ονι νά πας τ. Οἱ. 

Οά βτ. τ,1Ἡ σορῶν µηήεοπ. 9εὰ νι πεαΙε 5εΠμοΠαΒεῦ,πεαπε εμπα {εαμπεος εὔο 

{εαυας,{αςῖε ρτορσία ποπηἰηίς σοφιςὴς ΠσπϊΠεατῖο, απ αποπάαπι ώς ετάξ5 λολρ- 

οεάφος,ῥήτωρ. ἆς α.α Ρίτα Ρεῖε εχΤ.εχἰςῖ»,Ττεπα γοχ μελέπωνα να εξ» οὐπαπλεηΣαΕ102 

ἆεεπι (εοαπιάΣ)ο,ὃσς.νιάε εείαπα 1.εσίζα. 

Διὸς ἕκαπι. Ῥπταβς Ροξτίζα. Ώος εβ» δα τω ἂν Διὸς γνώμίω. Ἐεσεβιζόμόνοι Π. Ε. 

- ΄ ΄ φ) ν , ς 

ππμώμλνοι» σεβό μλνοι, Φαυμαζόμδυοι. Ῥοιτὸ Φρόσβαλον.ΑΟς. 2. ης. αμρ πι. Ργο «ερο” 

ἐβαλον τὰ νοσΏοο σερσβάλλω, αιοᾷ 90ο] τεδχὲ εκροπἰεπαβέχω:αποὰ δὲ παρατίσημι, δε 

παρωβάλλω τεξχὲ εχροῄα». 

ὃν μὲ Αἰτολών. Οοπβσπιατῖο ρες εχεπιρία, Ῥτίπιηαι α Αετοᾗς. Οὐμεδω αν 

οπιπίθις ἱερίεας ργῶτεταματη ὰ δεμπιίάϊο,α αἱ απία Οἶνει ΠΟΠ: Ο
ἶνει; ἀῑειεατ,τέ- 

«τὸ Ιεσῖς. οἴνεῖδα.Όεπειις βΗε τες Αοεοζας, Β]ίος μαδιτ Μειεασταπα»δς Τγαεῦ, 

Τγάευς ἱοππεάεπι.Η1 τεξὲ κρατερρὶ γοεαπεατ ο βοτεεμάπίς {ρεεἰπήπα αας 

εἀἰἀετυηε, Ὑοεξπι φαυγὸς ν]ὰε Ῥγτ]. {.1π φαιάς ὁπὸ». 

ὃν ὃ Θήβας δεειπά πα ὰ Τηεδαπίς εχεπιρ]άπα: αριά αιιος Τοἱαῖα «εἰεῦται- 

εασοῖα Το]αί Ποποτεπι:αί ἀῑςτιι: ἔππεσοας,αυῖα Παῖς Ηει
ευ]ῖς αατίσα. Ἠος απϊσπα 

γοεαδαἶπι ν]άς Ῥγή.Οά.».ΐα Εϊς τὸ ᾧ Ισπεσόαιση ὠδδρώσι. Ῥετ γέρας» πτεῖέρε 

πιμί.Ῥοττὸ εετεησα εκεπηρ]ᾷ αΌ Ατσϊηΐς αριἀ αμος΄Βοποσαίς Ῥετίευς.Οµας- 

πο - ο ριά αμος Ὠϊοίουτῖ «οἶππευς: αποσταση ή7115 ῥε]Πεα ΠπετοἩΥ- 

πῄσὸ νοζαεις αἰχμὴ. Ός Βιιαῖο Έμτοτα νιὰς Οἷ.ς Πτ.β.σες Εὐρώτα πόερν- πἷα αἲ- 

επι Ἶίς «β Τ,4εοπῖς Βίας, ροξτα 6ρατταπα {πτς]15ί ταῖς. 

/ 5 [ 

πρόφαση. ἐπῳο.κώλ.εας, - μεταφεδσ5ο 

κ « « 5. 3 ΄ Ξ 

-1α Αεσῖσα .. πα, δὴ ὃν Οἰνώνα µεγαλήτορες ὀργοὸ δεᾷ 1 ΟΕποΛΑ 114- 

οἵπι Όεποπς 6) α, Ρῖᾶ- ἍΑἰακου, ποίδωγτε.τοὶ 1) σωὺ μά- «ΠαΠΙΣΗΣ [ρΙγµ15 ΔΑ 

ἄϊεβηταςτ Ἡετοςς π)ασπαη]- - σε .ὅ 

τά, Έπος, εἰέι/αας Βἱ τα ο, ον ες ὃς κ άμα ως οεςή 

δῖς {άαπςε ἆπα ας ἵπ εχρε- ὃς σελ Τρώρη σεάΡοΥ» ἑσόμε- 1η Ργαζής ὃψ εακς 

ἀοπίῖρας , Εήππι Ἱτοία- 70 Τόπο ϱΠΕΥΣΕΓΗ312 
ποτασὰ 



ἜἝςσ τος 
πποσηπι γίδεαν  Ροραίατί 
ἆαπε, Βείπιδσι απίάξ ο παπ- 
ἆο Ἐετοπίεπι Σ εἶαπαο {ε- 
αππτας ε[αἀπει[ασάοτης- 
ἄοπτετη, απὶ ρτο ἥθετατα ἃ 
εετο Ἐεβοπα ρτοσύἤος ε- 
αποθποπ ἀεάεσαξ. Ῥεϊπάε 
ππη Ας Εα]ες Ρεῖεῖ βΏης, 

Αεμιῃς Νεορτοίεπιας , δς 
Τε]απιοπῖς ΕἱΠ Ἆίακ ὃς 
Ἔετεεξ, Αιτεῖ αᾗος Ασα- 
ΣΠεΠΙποΟπετη ὃς Μεπείααπα, 
Μεπε]αϊ νχοτετα Ηεἶεπαπι 
ἈΡοατίιάε ταρίαπῃ τερετεΒ- 

"Νά 
Ἕγαυςν 

Ἡρακλὸή σεύπεβε», 
. 2) κ» 

3) σωὺ Απεείδαις. Έλα ναὼ µί στα- 
οόρεν. 

λέγετήνες Κύχνου; ἴόγες Έκτορα πέ- 
ΦΥο}» ς 

Ν - 3 ΄ 3/ 

καὶ οεάταρχον Αἰθιόπων :ἄφο- 

ξον 
΄ 

Ἀπέργογνα χαλχοάξονς 
πἲά αρ ἐσλαν Ἔλλεφον 

σρῶσεν ἑῷ εἷοεὶ τοι- 
"5 λα 
Ίκου παρ ο άςς 

οΡΕν. 

ΣΩΙΦΡΑ2 

12 
{εζμεγεἩεγαμ]ε ϱΤ1ή5» 
όση Αγιά. Μία 
ΩΗ1 Ππρεῖε ημπς 

10) ὁ Σεγ7:. Ῥ]ς, ο 
λαο 
Ηεξξογειη 1ησεγ/εεγΗΜ, 
ὁ τεμ ΘχΕγΕΙ{ΗΣ 4ε- 

{2εγερΙάπν 
Δ4εΠΙΜΟΠΕΊΗ «γε βΥΗ- 
ο αοσαδ [γε Πω Τε- 
{ερβατη γη ήπεγαμἰά [να 
-ραβη ομί σα 11ραεξ 

τες. οοπήταἃ ἴαπε. Οπ1ῦ5 
Ρε]Η ροβεσίοτίς {Ώ τπεπτῖοπεπα εὐπι σας ἀεσίσα,απΙπιητα εχεῖτα,ὃ ΜΙπ{4,δτ εκ Ἠησήμ Ἀγίσπα 

Ομ Ηίπιεπα ετῖσς, ἄῑεαας πο μῖ, απίπασι ΟΥοπῦση (Ώεφπς επίπι γηᾶς νι ος ρταΆατε Ροταῖτ) 
απίπατη Πε ξοσεπι,Ιωττεριάήππα πε Αετ]ιοριπατεσετη Μεπιποπείη ατεῖς αστοῖς αρτὸ Ιπετα - 
ἕτατα Ἱπτεσξεσεταπε 5 Ο αἲς (ᾳα Ἱαα-ἄτεπαο Τεἱερδο ία Μγάα, Ρες απαπιαταπβς Άσυσης 
Οαΐοας «ναἰαις ΙπβαχΙτ : 

5 ὁ οἴμώνα. Ῥοβίτειπααα εχεπιρίατα αὉ Αερϊπειῖς, αραᾶ αµος Αεασυς εἰώ{- 
συς 1Η] {ωπε {η ρτεεῖο πιασίπιο. Τη Ώος εκρἹςαπάο ἁππτας πποχαξας εὖπα η] 

- 

Άγτηπης 1π Αεσιπεπμίσση γίσυτα Πε εοπίσσφεις.Ώς Όεποπα νίάς ΙΝ.εἙρ. τ. Οἳ- 
γώνὰ Ἔοτ.ρτο Οἰνώνη Ὦ.ε. Αρ. Ὀϊεππσης ὀρχιὸ μεγαλήτορες Αἰακᾶ ποάδογ τε,ρτο Αἷα- 
κὸς-Ἁ) ἀισᾶ παῦ-ες µεγαλον Όλοι ἡ ἄφδρειοι ὃν τεόπο). 

πο Ῥοξε.ρεο ἅ. Τρόων πόλιν Ῥετίρβταβιοὶ 1η. σεάδον. Ῥετ παειατπε[η ἃτ 
σε]εξξο οαςα1.ρτΟ ἔπαρθο.Άος-.νετΏ] προ. Ηαπς ΠΗοείαπι γίάε Ογπηρ.Ο,», 
β.γ.δε ἵη Ρεςοξἀεπεῖοιις Ἠαθες.Ἠετευ]επα {εαπυσὶ {πης Τεἱαπιοη: Αετίάα»,Ασα- 
πωσππποπσπα {οιᾗ]σες ὃς Μεπείαυπα, Ἀϊασ, Γεήςες, Ασλ]]]ες, Μεορτοἱεπιμς. 

“Ελαγωῦ μοι. Απηρηισατασης Αεαςϊάαταπα Ἰαπάες 1Η Ρρετίοπα Ηετου]ῖς, Μάυτα 
γεροξε {η το ατάπα,ἰπιοσαξ. ἔλα ο{ξ Ἱππρετατίηης Υετβ! ἐλάρ ὰ Ροξεῖς γ{ητρατί{ο- 
Πεο,ρτο 6οπηπι. ἐλαωύω:αποὰ ΒπηρΠοῖτες {ππαρευτα βρπϊβσαε,νε], εζασε ασίσᾳ- 
2εονε!,ογγήε πρεΠεε.ντ Ώος 1οςο.πεδδο.Ἡ.ε. ὃν σὺ πέδου, ας ῥτοϊπάε ὃν παπεωᾶ 
σέδου,εῖς ὄφος. Νατα νῖ5 οἀμετδή ἑ ]οεο.Ἴος ὰ εοπ{εαπεπεῖ βρηϊβᾶσας. Ο πατε ποπ 
Ροεεῖξ αρπίβσατς ἔφ᾽ ἐυθείαι ὃδ Ένκαὶ ο) ὁμαλΏ, Ρεν γεέζαηι ν]άι ὀ' Ρ]σπβπη. Νεαιις΄ 
τοσα Ρᾳταβς ἔλα πιόόδεν,εχροπ! ἐξ αὐχῆς αξύκωησον» ὁ Ρ71πΕΐΡΙΟ εΊπειντ γαῖε 5ε]ο]. 

απία {αιάες Ρτοροβεας,ποΏ ρεΒεροξτα ὰ ρε]πής τεῦῃς σεβῖς: ὃς ἀμπεαχας ν]άο- 
εαςρετετεινε {αρ πας ]αμάϊς αεβαππεηεάπη,ποἩ ΒιαΙἩ {εὰ {πο Ἡ πα ἀῑεεπάϊ σς- 

ηετε-Ῥετίεα ματς. 
ίνες Οπαπσ παπα υπίης ΑςΕ:11ς βαξχα τεεεπίεες πάΗ]οπήπης, Ῥ]αταἵκπαπας.. 

το Ἱπεεττοβατ,νετησθῖς Η[μσα Ἰαμάςε, αιὸἆ ξεσσσῖε {οἶας 1Ηά αμ ο ἃ πηα]εῖς Πατ! 
ἀκὈιίΠεε,οὖεὸ ετας ασόπηπα.Τατα αητεση βτιε. Οἶγπορ.Οά.β.πιξείοπεπα Ἠυίας τεὶ 
ξοζῖτισπετα {οζησα εοπ{1ΐς. χωλκοάραν.ν]ὰε Ώσπς σοσεπι.Πεαπι,δ. : 

ης «ῷ᾽. θἱς]εσεπάππα ἀαρμςι ἂς εαυέα» {ς1. αυῖα Ιπτεττοσατίο 1ἆ ροβυσε, 
ἀτοποτατίο παστί,Οτατοπάεϊπα εἀῑεῖο ταε]ὰς Βαῦες απότω τεσπα οπαπες σς ὅὐ 

σχᾶσς 



σ14- εστν ο κὸς - 

ἄξ.ΝΙΠ αμὸά 3 οβῖοῖε πιεπο.Ἑεὔσπα ῥτατετ ππείτηπι ἵεσιης 1ὃ » ποῦ ρτατετ 

{επ{απα:βαπίάεπι τε ὃ 1η ἰπεετοδατίοπε ἔτεπεης εί, Ῥοττὸ εἶπι ἀῑκι[ει τίγες 

Ἰω ρ[αταἤρωμας τή ἵα Ππσυ]ατί ἀῑοῖς. 

Τήλέφογ. Ἔτες επΙπιετατος οεεῖάϊς Ααλη]]ες : Τείορμυπι Ἠμης ταητηπηπαοάο: 

να]ηεταιήτ.Ναπι οἶπι Βΐς Μγβα ἀας({αςος Πίωτα ρετεῦεες ὰ εερπῃτα ρες {μα 

ἀείοπεπι ρτοβίδετεε,αἱόίαιιε οπιπεβρτατει Αεϊάῆεσι δς Ῥαττοείητα βασαῇσς, 

αὉ Αελ]ίε παβα,αυα Ρεῖίας Τά. 5. αρρειατατ,γΗ]πετατις εἴξ. ου 

ποη Ρροβεῖ εὔταί νυἶπης, οἑαευ]ηπα εοπ{αἶη]ε » ὰ απο πποπίτης ε[ῖαΏ εαάσπι α- 

βα αια ναἶπας ἱπβίάχυπα εταξ» ρετεπά ναι τεπαςἁ(απο.Ἱεασας ΑεΠΗΗ τεεοποΙ]ία- 

εως,αῦ εο Εειτασίπεπα Μαΐα βεεερίεναπα εμπι αἶής οοπαςπίεπί δις τερις «οπχ- 

πηΐκεα,{απαξης εἴε. 
ῥ 55} : « τ . 2 

Καΐνου σας ἔχθαμ.Ῥοτϊρητα8ς ρτο» ἔ Μα. Ναπη ΟΑΐεις «8 ΜγΥάς Βμῖως. 

γης 4. Οεοτ.Ν αι] ΜΥ/ά[Πμε: ο αἰωρνα]εῖς, 

παρόθρασι». 

Ἠος νῶσας Εεεεσηπέ Ηῇ, 

αποταπι οὗ υισατεσι » Ρ8- 

ετίαπι Αεσίπαπι ἵπ[αἷλπι Ἡο- 

ΣηίπτΏπα ἕαπια 1παβτεπι ρτς- 
ἀῑεατ. ΟἨπι απτεπι οδ]ατα - 
{πας ης ατάπα πεφοτῖα, 
οἳς ντασῖς {πα ετεε]ῖα 
ππασηἰταάϊπε ῬεταβετεΏτ. 
Έττπης ἆς Πῑοταπι ἐοτεῖ- 
επάίΏε εεβἰπιοπίασι εχΒ]- 
δετε ροίητ ντὸς Αἰβεῖς 5α- 
Ἰαποῖς, απαπα Αεσίποπβτπι 
εἰαβῖς παπα Ἡ ῥρτα]το Ἡθετα- 
εῖτ- απαπηαρεαἁαετίας Χετ- 
πεπι «σα ικέτε , ας Ίπτες 
Έταεος επτετος {πᾶσπες 
μα τες τς. ἂὃ . ..- ο 

πξξοσίασα οὈτίαπἐτο πω ππιεταβτήδας Ἡοπηπίδες «α 85, 
ες στατιώπε Τους ποανταῖς ορρτεβῖς 

οεφὴ γ. κώλ. η. 

ποῖση Αγγ φοοφέρει σέμα πτ. 

σεαν 
ενα Ὠρεπέα νὰ. Ν τος γασού. πεγεάναι 9 

πάλαι : 
ο « .» . ουν Β ΄ 

«υρρρε ὑνψηλαις αβεταις αλαβαί- 
7ε/}. 

ΔΝ -) 3 

πολλα ᾖᾗ αρπεπὴς 
γλὠσσό μοι ποξεύματ' ἔχει ρὶ 

κείνων 

Κελαδέεῳ. ὁὶ γω ὦ Αρει 
µαρτυρησαι κεγ πελις Αἴ- 
αφτος»οεθωβεῖσα γαύταις 

μετάρεασΗ. 

ΤΗ {εἴ]]σεε φῤηρ: 

Αρρίπαην Ρίο[ΕΥΣ ο. 

ῥασίάσι Ημβέεη 1η 

αμ. Ἐκμᾶα 
442εΊ Ἰηιάμάμτη ΣΗ1”. 

τὸ αἰσὸ γΙ2ΓΗ 106 έοΗ-- 

πεπάρπάα. Μαίεα θμ1- 

4εή γεᾶ/ούηα ης. 

ἱβὶ 2εἷα ᾗαῦες αά γέ-- 

ραράήρ.αε Ην. Εξ. 

ἡμπε ἴπ δεῖο σεβατε 

Ρ0β17 ντύς “246 0Η” 

βαδήμα ὁ παΗΡ 

δετάαπαπι οορίο {ο παῦσε, ετευτᾶ- 

α-. σ γα, : ὰ στά ο. . ” - 

ποῖσυ.Ῥϊπάατυς ὰ Μαΐα ρεεῖ)ε ρ]υτα]: πήπηστο ααίπασι Ογεπᾶ, Ἠεδτοχέ  Μεπι-- 

Ώοπεπι οεεϊἀοσίητ :αιής Το ερβηπη νμποταϊς. Μια πυης τείροπάεε εσάς. 

πυπιετοναμαπαῖς νΏυ5 Πος ξεοειῖε: ας ἁῑςῖε. ΙΙ: αίδις αμ βάσει Ππίπίατα Δε- 

Είπαπι Ραττῖατι Ρτοΐετεος Ποιπ]ηῦ, Τη Ἐὰς οῬίετας τοῖσν ατῖς.ΡταροΆε. ρτο {υ8- 

Τηπδὲ. ὃς ὃσ Ἆος «οπ{ξεηε Εὰ ῥλαΦρεπέα γᾶσου:δτ ςἐµα Ῥτο λόχος {ευ φήμη πεί” 

αγπιίςὸ.ᾳ-ἆ.ροξτα :τώτοις σέφγοῦ αὖφεες οἶσιν εἶ]αρεπᾷ γησον Αἴγγαν πειτεῖδα ς λόρρε αἲ-- 

Ξρώσπω) λαφημήζει, 9 ς 

τετείχςαι Ὦ. Ῥετοῖε ἵαιάατε Αεσίπαπι αὖ απ φιής» δε τεςεπτῖδς νἱστησάσα 

ἐρεομπιπίδυ».Α0 απεϊοαῖς,σηυπα ἀῑζίτ,τετείχεςη Όνδες. Ἠος εβ , κατεσπεύσςτη 3 
απλα, 22λεπὰ πεύγµατα. θες τὸ τόν) ὁαπῷ) μεῄσίω αβρτίω ἀσκει, ΊΝδαπι πύρρςαερο” 



ντι κ οε τ. το 
αἰοξ παϊΒὶ νίάσεις Εὶς βρπίβεατε,αγάκα πεσοσ]α,σις ἴε υπτεαεί οχἰσεμάα οβ είπε. 
Α τεζεπίσα5,α παπα ἀῑςίε,κεὶ νωῦ ὁ) ὤφευ δτς. ήπια αὐτεπιΏοὮ οὐίστησίσα ἑαετῖς. 
α]]μά σείλαι δε γω ΠΡΙ ἵπαῖςεπα τείροπάἆετε », αεεορεάτα ε{ξ Ώος οπα 8 Ρες ΓΗΥΗΗ 
ροξτα βσπῖβοετ ᾖ7ήΗΠη, ὃς 1αιιάες {απο οἶἶπα {ατ οχεεα Αεσ]ιπετίς εἴεης εσττι]- 
Φλαινατάίαμε εκροβείοπες Ρτοροπίς 5εμομαβῖες. Ἐν ρᾳταριταβ Τ.αΕῖπα «οπΏς- 
χἰοπεπι,δὲ εἰατίεατεπι {επίης ας61ρ8. 

πολλὰ ᾷ.ΑΠεροτοὲ ἀῑεῖε {6 Ἡαβοτε απβρίαπα επςοπιή] πιατεσίαπι. Ναπά ποξεύ- 
κάτα {4ΠΏε ἐγκωμιαςικοὶ Λόρι. Ἐε {οἷετ Ροξεα ταίες ππεταρΏοσας ν/ητρασες ντ 2. 
Οἴψπιρ. πολλά µοι νο εγκώῖος ὠκέα βέλ». Ῥοττὸ «ὶ κενων Ἱεσεπάππα : ντ τθ- 

«Ἔετατας αἆ Ἱαρετίοία τοῖσν Αἴγναν. Ο 4 Ἱερυπε δρ) κένον» Ώος νῖάεο σπὸ τε- 

{ρΙεῖαπε. κελαδέεη,ετίαπα πηεττὶ εαυ{α Ιεσεπάωπι νἰάεεμΣ, ποια αΠξετι κελαθῦταε: 
τατες (παπα αιοά 1π πας {επτεπεῖα Ἱπβπίπιας ρε /εητῖς πιεῖτας {οπας αὰπα 
Αοτι, - ἃ 

ννωῦ ὦ άρει, Μετοηγπιέα ποτϊιπια ο σβηςΡ{οΟ πέλεµος {απαίευς. Ἠ]ο Ἱπες[]1. 
σἵε Ὀε[ΐυπα Η]πά ααοά Χειχες Οταεία ἱπτα]τ. Οοπβικέτε οπξεπι αλμαᾗ ρτα]]ο 
Δἆ π[ωίαπα δαἱαπαίηοτη: γὈΙ Αερίπετα: ὃς παυίαπα πα ]εϊταάἶπε, δὲ η Πεατὶ Ιπά- 
Βτῖο τε[αυής {οςῇ5 απτεςε Ππεσυητινετείετε Ηετοάος.ἷη τοπία. 

πόλις Αἴαντοε. Μιπαίταπα δ[απην: εὐῖας ἀοπαίπας ΠατεάΙεατῖο Ίάτε ετατ Αἴαχ 
Τεἱαπποπῖης. ὀρδωθεῖσα γαύταις, Ἡ. Ε. Φλασωφεῖσα χατορβωσαύτων κὲὶ πω γαυμαγίαν 
Αἰγοντών. 

3 ΄ 

ο. παράφεσσε, 

Ὑπάε Βεντποσ]εα Ἰασἆππι 
νασεαπι ατσατωεπῖα αἆ α]]ος 
γετιάϊσα ἥπσαα εε]εὈταπ- 
ὧος. Αιταπιευ ὁ Μπα πια- 
τετίαπα Ώαπς σ]οτίαπά! πο] 
πϊποϊα Ἰσαάΐς απιρ]πεατῖο- 
πεῖπ ρτα(εαωήασησα εκτοὶ- 
Ίετε ,{εἆ ροἡςος 1ωπῖαῑᾷ 
ραπ]ήπι Πἱεπτο Ἱπτίσα. 
Έδος επῖτα τε σείζαταπα 
Σετητα Ίαυς αἆ Ἱοππες, 
άεά αἆ Τοπετῃ . Ίοπεπι 1π- 
απσπι,οτωπᾶσσα ἁοπίσατα, 
Ὅοπα τωα]άσπε ρτο ΠἩδιτο 
ἁθτησακητξ, ρτορτῖὲ Ρετ- 
αἴπει; Ατ νετὸ υἱᾶοταπα 
ἀβμπβπιοάϊ Εβεῖποτα Βοπο- ος 
ζεπι πιεῄτα ,απς πηπς Ε]εατίο Ἱτείσατε τοῖο »απαβηῖ έαίηες επεοπαβῖς 
ἀε]εθαδῖῖε , απο ἵπ ρταεἶατω ν]έοτία Ἰαπάεπι εοπιροβιο Ίσα 9ΠΑΠΣ. 

αὐπερ. κώλ. γ. 

ὦνπολυφδόρρ,Σαλαιόώνδιος ὃμ- 

ξερω, 6 
οὐαρίθμων αὐδεων γαλαζάντι 

φόνῳ. 

2) ὅμως ρώχιμα κατάβρεχε σ- 
γᾶ- 

Ζες πάδε,}) τὸ γέρεὶ, 

Ζει ὃ παύτων γύειος. ὦν δι Έρα- 
σερ - : 

μάλιτ}) τοισῖδε τμαὰ 
΄ 5” 5 ’ 

χαλλήικον γαρ ἄγαπα- 
{ «) 

ζουπ. µαργάδω τις «ΕΦῶΥ 

απ]ερίασι ατᾗ]ετῖοςς {επάτοίας ἄει ορεσατα 

ον πολνφρόρῳ, 161145 1ῥΥΙΗ 1, 

μετάφεγσι». 

1 μή εκ 2211 ζ2ν 

δα]ῶΙΗῦ ο 1ο {7ηῤ7ος 

24Η4/ΠΕΤΟΥΗ ᾖοῦμμη 
σ;αηήἴπεα εεάρ. δεή 
Σπ σΙθγασίοπεηι 
ἠγίσα [ζεηστο. ΙΗβΙΣΟΥ 
ὃς ὖ αγ, 111 
Ρ12εΊ ἵπαιατι ο/η Ηήη 
«οηήηις. 1 απιαδίδ 
γεγὺ σπε[ε ., εξ ϱΗ- 
40μοά: Βοπογες οὗ 
27εἴσγατ ψιᾷ στη 
σαμάίήῃ απιαήζ. ζ96η- 

ΣεπάαΣ αζηῦ 7ὲ: ζέτεης 

Ὅτα Ἱπίτατ τπε]]τις 

Οστετλπι αἶἴας 

ες εχἰηαἰεπωαρρεῖ]αε Ώτασεπα απαπα (τας, 
ΧΧ κ τα 



ας ΡΕΝ Ρ:Α:πΤ | 
Ριαοἰρυὲ νετὸ Ἀορίπεπίες Τουής αασί]ο εἀϊάετιπε οἆ φααπιίπετη: δε φόνου χαλοδ. - 

ζαάεντα: αυία τε]οτΏτα απο ῥταπάίπε ρετρείτατα ε{, νε] αιίᾶ γε αἷε 9ο]. το Ὦ 

πεσζωχότων σλῆδος ἶσπειόμον ἰώ,τῷ χολαζάετ -Διὸς ὄμβρω.εα{οσατη πιβ]ίειᾶο ρᾶς 

ετας πµπηετο σταπάπί Τουή».. Τπππιετοτηπα εα ες» αμία Ῥετβςοσυπα πα] ἵσμηι 

πιπ]εἰειάίπειη ΏοὮ ἔαπι Ώμπιετο Ρείοςπεέτε» αμᾶ ατεα πιεηίητατε ροτιήτ Κετ- 

πεδτείτε Ηειοάοι.Ι.7.χαλαζάεις Ὁ οτ.Ρτο εοπηπη. ροξεῖςο χαλαζνες σγαπάµλεης, 

ἃ χάλαζα σγΑπάο. 
ὴ ὅμως. Ἐείετειάα ας {επτεηεία αἆ {αρετίοτα, πολλὰ ὢ,Ιἀεόατε 1Π ρᾶσας 

ΡΏτοί Τ.αείπα Ώας ἀμο εοπἰαΠχί αἆ ρετίρἰεµϊτατετα» χαπαβεεχε σιγά Ὦ.ε.ἀσικαλυτοε - 

σωφῃ γετεδιὸ εκροπᾶς θεΏο]. σγά {ππλεης 19 {εκεο εαί{α», ποὮ απτεπι αὐπετοία- 

τοτε νι νυἱσατανετβο αθετ.Επαρίια[ῖς εβ ἀπ πιρεαρμοτίςο γετὈο χαταβρέχω: ντ 

1ηατ Γοὗταρ]αάες Αεσίπεσασιμπα Ἡῃ Πἱεπεπη ρετρεταπι Ώος εε Ίπαπιεισξ» 

ἆας.{εὰ εο ταητάσα 1π ρτα{επτία πἰραπάας, ας Ρεοῖπάε ἑπω]άϊα ςαµ{ᾷ ΠΟΠ π]τηϊς 
σφι τς 

Ἡς ἱαββεμάππα,νεροίέεα απαῇ τεἰεδεχ.νπ ποπαηλ οεεαβοπεπωτείεσπέπεας. Νᾶ 

νεξαεμπάϊίοτα {ππτ αμα ἱστίσαπευς ρ]αυία «ᾷε,τεϊάσπα ΡΙπάατας ἀῑεῖε- Π]νπῃ. ο. 

πολλάκι σὺ. σεσωπαμδύον ὀυδυμίαν μείζω φέρει. ' 
μες Φὸ .. τι. -- ο Δ α. κκ ος να Ρ 16- 

Ζειὲ πίδε. Ἑ εδλὲ {πτε]έσας αν πεπκῶς,τὰ- θαῦλο ὢ) τὰ αγαδὰ- Ν.Π. ΟΠΗ πα ᾱ- 

οως ἷα Ώερτηπι Ρροξεβατε τα εἲε ετεάίάϊε απεϊα πίτας ρτορβασα » γπὰε.Ηε- 

Ποάης, 
ος Ἐν πῖς }ὸ τέλος 0η ὁμῶς, ἀγαδῶ) τε χα) Τει : ὣ 

Ἐέ έἶαι Ροξτα πιοάο εθεΏῖε» ἂε Ῥετίαταπι Ώταρε, δὲ Αεβιπετασς (σσεο- 

τὔωιαπε νιέτοσίαν εἶβοπι Εις, αῖς ἵτάπῃ οχίτυπα ὰ Τους Υιης Πωπαιπασα. Ῥια : 

“4επτεπεῆς αμα ποτ 4ά ποπαίῃςς, {εά αἆ Ώτιπι ρετΏπετε ἀοσεξ τειηπι Ρταεἰατὸ - 

θε(ἵατωτη σἱοτίαπα. 
ο οταν. ο τος -α ἀάτε 

ὢ αἲ᾿ Ξεωτευῷ.ΓΊπετας Μιήαρνε αἱοτίαίοπεπα Εβατεῖ Πἱεπείοτπητις αάαῑςς - 
. Μ . . - 

4 32 ον 

γϊδξοσιπα ὥοποτος πἰβ]]οπίπιις Ώος τείµσετς, ὃς απιᾶτε «ὐλλένικον χάραι ο) ἐρα” 

περῷ µέλιπ» 4ο ρετῖρῃταθἰοξ Ιπτε]]1σῖε {ΥΠΗΗΣΣ 1 {η/ευά 1ο [μα {211077 τεά- 

4ἱξ ϱγαοἱσγα1ν γἰέξογιαή,.δὶς Ἰθίεατ,τπεο 1 ἀῑείο εοπΏτιεπἆα Ώαε {εητεπεία χας- 

μια Ὁ κφολέγικον ὃν ἐρατευῷ μέλιτεὰ) ποιαίδε μια) ὠαποόζοντι. Ν1άε ραταρβκαβη.(«ς- 
ν . : αχ 9 -. Ξ . ος 

τεσίσι αμος ος 56ο]. «χροπηπε, τος εεῖαιι ορ/ευταπε δε Ἱπαρῃ εάπέ- αν ὃ 

σοι ε ος ντ τολαῦτα κἀτορδώματα τις ὤτια. Ίνες ο. εετταρα πι ποπο- 

άδειας {ωτο]Ησοπά ναι »1εά. θὰ σἱοτ]οίατη (αταεοτάπα» ρτᾶ1ΡΗς ΥΕΓΟ Αεβίπετα- 

βυτο υ]έλοτίαπα. πιοάὸ τεϊαζαπι, τεβετεπάπι.. ἀγαπάζογτε Ώοτ. το «ΟΠΝΗ. γα» 

{ἕ οι: 
ς 

ο ο -- 8) β Ἐόέ .. Ξ - : Ξ ὁ Δ 

µαράδω σ «ρω. Ἐέστεάϊευς αἱ Ῥιψίαειάα εοαπεπάαειοπεπα «ασ 

Οἱεοπίςο 4Πο ραίεσπο Ιαπάας,δε ὰ ρεοβεπίς. ἱρβΗ5,α παπι νε υ στα ής εκεταρ]ατ 

Ἠπαϊξοπάαπα ρτοροπής. Ε{ξ Ίζθαπς φεροικτικὸς λόλρε.(-ἀ.ἀλωνιζέδω τις ὁ ελα» αἲ- 
ο Ν ΄ ΄ νο ν Σ ἕ 4 5 

σεοέδω Φ ἄθλῶν 2ος » ζηλώσας το σὺ Ἑλεογίχευ σος, ν οεείπι µαργαθτα ο ρτορττὲ βσηῖς 

βζαπταπι μώεὸς, αὈυδειὸ νασραερτο ἀγοίζεβοι. ; 

ιο] 

΄ : : 
σαρόφεασε: ἔπωσι, κῶχ: 1. - Εεπάφεσσς; 

-ᾱ 

ςοκζατοϊαά σας, ὃς εἶσςα ἃ]α : ἆμρ ἀξδλοσχ,λοιαε Κλείκου τω ερεμμεαςέβ) 



ο 

τςπελεσορεςν. - τ 
{οεεαρες οσεῖτα υίσεατς ὀκμαδών. ἕ ποι Τετόφλωταιμα- 2652 Οἐεοβίςῖ (1111 {ο” 
Εαποῖᾖαι Οἰεοη]εῖαπά ραῖετ-  Ἅκρθς σποµετῖτ. Νο απὲ 

τά Ῥηγ]αείάα, απ ταπαυᾶ θες αὐφρῶν. ει ὁπόσαι εα- - ἐκεΦΕΑΣΗΡ εβΙσηςκ» ᾖᾳ- 
εχετηρίατ ΙπταΊοπε ἀῑσπα Ξ τος 

«β.Υείαυε τεπεῦτίσποπ εε ας .- γη : εμέ 

οὗπείατπαι αποά υἱτί ΠΠ Ἐλπιδω ἐχισ ο. σμαπΕίΗπζηε {μρεηε 
- . - 35 ΄ .3. ο. - Ξ 

1οησίς ]αροσῖδς σείεταωτ. αφέω καὶ Πυδίαν ὁ γηοδ- ΕπετίΏς» [ῥεῖ ος σι 

Ανα αστς ο μαι οἱ] ἄ[εεῖΣ. Ιᾳπάο 
της ξεεετίωτ, Ώος {πίσερια τα ο Λο ο : -. 
Έτο ᾖρετατὶς ἑαρτοτᾶ επξ-- Φυλακίσα Φλαγα ὁ Θέμου ἐνρυ- ο Ελρεά 1ήεγ1ηέ 

εἶδης (οἱειτπάπεπι να μα προνος 9 οκ ἀσμμ Ὄγες, θε δή 
ππο]εβῖα αξεξῖε, «αν στα- «χερσι ο εξιοΥ» 79 αγτηπὰλογ. Φ/γίασιάα ΡίασαγΗΕ 

τος ος ας λάμβανέ ο ςἐφάνογ. (απο αγεκεγιζ, 11ά-- 
Ῥοστὸ ῬγτΏεαπαι γπᾶοτεπα / .» τν - : : : 
κεε ενα ἶσεες ανλ]στας θά οἳ ἔνμαλλον ώρα. 16ης ασ]ζεη » Ρ7Ηάεη- 

Ε] ος ε νι έον-- 14: ἷ- τπαποᾶ ἀεκτεείταις ΡοΠξ- 3) ὕεεβεντα γέου Σ17 Τεπᾶβησεη. Αεο 

Ὄπετα αἆ ρετευτεπάπτω αἆ- σύμπεμφου ὑμλον. δε φῇ ϱογο απ: ὔ α[- 

πεσατίησο, δε ρεπάεπείανα-- Τε Ρµ/εβγος γί]]ος βαζεηξετη 1μλέγαπε:  αἰαζμηε ΠοΜΗΙΗ 
Ἱεβτεπα αἆ εἶ αρροβτὲ τεῖα- σα. ΑΠΟΡΙΑ. 
Φαπά σπα, ρσατειπηίτεετε Ἡἰ -- ς : 

]πάατατη πο]ο, απδά ῬΕγ]αείάα ἵπ ρ]ασῖς ἐωβ1ζεπά!ς ἵπέρεταπι δε εεἰετίτατεαι ἀῑτεχετῖτ.Αε- 

εἷρε ἰρίτας 1Ρ4 νιέτοτί «οσοπασΏ εκ αρ1ο,νΙειάτπα πε Βασ. ἵαηα εοπῖεχῖατα αετ,α πάσα «Ο1ο- 

πα {αρετ ἵπιρομας. Όπαι Εΐς εσίαπα ποῦΏπα Άπως Άγπιησπη παῖστο , απο πας Ηῑ]ας γοδητε 

γῖσιητῖς 1ραας ἔβπια ἀἰπα]σετατ.. 

ὅποιι  ααάαε απούσα Ο[εοπέεῖ ὰ Ιαμάατο ΙαΌοσυσα {ποσεβα. α. ἆ. ὧν ἀπεχά- 
χρυπλα.,ὸ ἀφανής Όδη αὶ Ὦ πολυχερήον µόλβων ασουδή.Ῥοττὸ αλδρῶν Ιωτε]Ηρῖς τω Κλευ- 
γ/που λυεαῤ. ες 

ζ ὀπέσαε: δαποίο,. Ἠϊς {αοαιιά1 ἐλωέφησω». Ἐτ αΏτε ἔωισε {αοοιάϊ αὔτο: νε Βῖς 
{ε {επ{ις : ἐά ὁπόσαι φαπαίαι ἐλυήθησα»,αὗτο πζὠ µέειμναν Ὁρὶ ὁὶ µελλέσης γἶκλς ἐλύπησε. 

Ἄπα]ο οοπ8τίετε ἐλπιδω επ ὅπῳη ὰτω ΕΠ θώπωίω. Ίναπη αι! ἔρετατε» 11 ὁε 

Έπευτο {οἰισϊτὶ ἄπας αιγε:{αίτοπι «οβίταηε. Ομἱάαπα ἔχμσε ουσ Ῥ]ητα]ί ἁκπαωίαι 
ἠνησαΏςαυΣΒ δε Ῥπάατίσα πα αι Ἄρυταινε Ώον {οἶδπι Ρ]ασο]ε πευττυπη,{εὰ 
δε πια (επ ἵπαπα » δὲ ξορπήπίπηπα επι νετδο Πησυίατί {ππρατητ. δε πίο]εῃς 

Ἡϊά «8 : δε απαπαῖς Ο]. ια ἱεζαπαᾶς µελε]άρυες ὕμροι, ὑεέρων αὐχα} λόγων τέλλεται»{α- - 
τς Ξ : : : : ειν λος το 

τηεν Πήρεέξας εἴξ ππεπάα 1οευς:αα1 Πς εοτεϊθεπάως ΥΙάΕΕΗΤ, ὑεέρων αὐχ) λόγων πέλ- -- 
.ω- 

λεει, Ἱνατα πα Μμυήπασᾱἲ {επεεητί] νετουτα εἶπι αἱεετωττο 1ηησί Ρροτεί. οὶς ὃς 
Ταὔσίἱοσσαπτασνε Οἱ ῥσηζή» εγατ. Ατίζατεϊιις αρπἀ 5εξο]. Πος Ίτα ΕΧ- 

Ε ον σε « ΄ 2 νο πι πε ο Α - -.ρ : ᾽ 

Ροπίτκδε ὀπυσα ὁσπολαι ἄντοις λωήρήσα», σος ὀκβεβηκ των ἑλπιάων ὁ ορ ζω γἰκίω ὧν - 

[] ο κο ος Α 5 ΄ η 5 .α . 4. 

ἔνισα τῇ Φω9)ο ἀλλὰ τουναγτίορ ὕμρησα ἀνποιε. Ὦ. ϱ. εσηρ ϱΜἱε/ηςε {47ρΣ15 αὖ {ρῇς - 
τα. ο τ- - πο. : : ὰ 
{11 ἔης 11 βεῖε οὕσεηζα νιῶογ]ά»γους ο επβὲ, (2 πετ} 1/05 Β77ΗΛ6 εε[εύγακ1, 
5! νίάεεας Ιεσερποα ὅπου, {εὰ ὁπὶ νοεε.Ε]ῑσατ Ιεξτοτ. 

ἔσισ᾽ ἔπν: Ἐλάεπα ΠσαιΠεαείοπε οσεητεῖτ ωηζω. δεις εσῳς.2. οδό ὁραὲ κγέζον 

απειγθὶ λόρι- Ώ εΥοςε ἐπε:νιάέ ΡΥτΑ. 4.19 ἐπίζομα», : ς 

αθἑω. αι» αῦ υπέξοτε,αυί Ῥγτίεας γοςβεΗσΠοπ 86 αμ]άεπα Ῥηγίαειάς τα. 

εετ,{6ά οἱ ἑώτυμος»ντ Φε]ιο[ία ἆοσεητ. γυοόόµα». Ώοτ. δε Ῥοξτ. νοκ Ρτθ «οπ.Η, 
Φοξε, φηρδέµης.ᾳ« ἀ. ὁ πὰ γδα ὑσμῶρπε ρτορτίθ, σε Αἀπέσίοτη. Ἰδαπα {είς πιμταὸ 



ε 

Εαεῖρᾶϊ α.β]εια εογεαπάο.Ἱεασιξ γυοδώµας Ρο ὠθλητὶς {απηΐεεσ. Αηῑε ἔωβυπορησωι 

Δι αά] ολα τὸ, νε] ἔνωω σᾶ,Ετ νετρυπα Ώος {ππαε τταπΠ μὲ ρεο ἐνδύνεγ.ἀἡγ]σετο.α. 
ᾱ- 2ω59 πορεύειν, [άεοτε γε} ἵγε: γε {1 νὶς ἱπιταπβεϊαὲ {ππιετς » ΡΓΟ ἔνλὺ περεύεῶαι 
γεέξ} ἵγεν[αραιᾶἰ επι 9ε]ιο]. πειγσωτα. ἨΗας Υοχ οεειτεῖτ πας Πρηϊβεαείοπς 

ς Όμπρ. Οά,7. 
{ 4ρροὶ δεέιον.Ῥετήπει Ώος αἆ Όγτμεαπα, ἵα απο πιαπυηπι ἀεκεεσῖεαξεπα «οπα- 

σηεπάα: ὃς ρτιάεπείαπι,αμᾶ εὔτη αά ἠπβίσεμάος» ἔμπα αἆ ἀεςΙπαπάος 18ης πε- 

εεβατία {ππΠε, σλαγῶ Ὦ οςρτο πλῷγ. Οσ/απιαμίςπι ρἱαρατάτη δελο]ία εχρο- 

Ώυηςὃ Ἡ πλὠηδρμέω τε }ὶ ασουσίω). 

χάμβανέ οἵ. Ἐρί]οσι» Ηγπιπ! ρετ αρο[τορΏεη»νε ο] γοίσητ αἲ Αεσίπαπα ρα- 

επαπιτα[ή αἆ Μαΐαπι.δεάνευπα ΑτεείοιρεσεοΏςσα Ροβᾗς α[{οφμίσης, απ! γἰέχο- 

τεσπα ἵπ οσξει ρυῦΠσο Ρτοεαπαατε ὃς εοσοπᾶτς {οἶεδατ.ἴωδεε νε ας ετῖο ἔαείαξ, 

«οτοπαπι εἶ εκ αρῖο {απιαειἀείηάε αξεταξ κώτεαν ἔυμαλλογ,ε]ος εἴῖ, τοωγίαν Φερασλε- 

κορδῴίω σοφάέοις Εξ ἐείε ἑωδὃ,παυάσαι υίτααι εκ βοαια ἶσπα «οπζεαεαπα «οζοπί5 

{πρετ Ροπεῦαητ.Τεττ]ὸ ντ βπι] επτη «οτοπα,δς Υίετα παίτταῖ παπις Ώγππσηπα. 

οΏερίωπα. Λίας Ώγπαπο εϊδαίς αμῖα οε]ετῖτες Εαπιασα ἀπ] σας, γέον εμπάεπε 

αρΡείΊας,αιία Ρυαέειτὶ {οἷες ποµµπᾳ οὔσππιεῃ ῥΠίεο: γάρ Οἱ]. ϱ). ὤγει ἃ σαλαιὸ 

«φνογμαίδεα οἳ ὕμιον γεωτέρωγ. 

αι 

ο ρα ο ραδρόνς 
ο ος 

ΦΥΛΑΚΙΔΑ», ΠΥΘΕΑ, ΡΗΥΕΑΕΙΡΑΕ., ΕΝ 

Ένδυμλνει μάροι. : εμεα » Επταγπιεπί 

αμιπου]ο. 

ΕΤΔΟΣ ς. - ορ ντ 

ΑΕΟσΝΥΜΕΝΤΥΗΜ. 

Κε; ῥαπιταίαβα .ΡΗγΙαείάεα, Ρ21δεασε [γασγες οἕ εο- 

αι απομ μη ΕΜΕβ/ΛΕπεηΣ Ἰαμάσε ὁ Ά]επιεκα 5 

Π/ηηέζα νε εζογία, ὅ Ο [νηαβέαση βαβεξ ἔῃ «νο ἔγεσα ὦ {.α)ῃ- 

ού [α[ήοίκατε, υἱγίμτε ὅ οἱζζογής : ὃ πηάογέῥης «{εαε]ά, 

ὁ αἱοτέῤης Ρ/αἱγεβίαάν , «δ 4ο ΤΙάΤΕΤΠΟ Τρενήβίο . αὖ 



ς5τΗΜ.ΟΡΕ νι 719 
«“4εσίπα ῥατγία, Ίήτεγ με εβ αἱ σγε[ζο πἀ Ηετομ]ή, Γε]βο

μΗ, 

6 Ρε[εί βι[ογίάή:, 

παρείφροισον οροΦὴ αιΚώλ. 1}. μετάφρασς. 

:Οεπιαάπιοάμση η ]αατί Θάλλουτος αἲδ ϱῶν ὧς ὅτε συµπο- Ἐήογεηεε ΥΗΟΥΗΗΣ 
ντ” Ρτορτε σε 22 οὐ μίο » (εάμ Ἡ,Γεεππά σπα εσαϊετεσα Ρτο- β τες . 
Ρῖπατς {οἶεης : Ές εσο Πο” ο αωτερη πεσαρα μβισσαγ ἂν ο. ντ 
Σεπιο ]ατπιροπίς ΠΠοτια Ἀων ορ ο α.. 
Ετοπήοσπι ατλ[ετατᾶ νὶτ- «αχραμο Λαμπωγος ἐνα- - 1μπαροπή Ρο ὑσηα εεγ- 
Σατε, (εευπάππι εχΙπ]επ επ- «λε εώς ὑῶρ.Εν Νεμέα Σ4Σ716ε ὂη5ε. 1η Νε- 
οι ; τῶν ο μαῃ ϱἳν ὤερτον ὁ Ζεὺ τν » ἅω- ες (46Η ΡΥΗΗ Υπ ὃ 
Ἡπιαπα απἰάετα Τοπ, τι ες ο 

ξαπάϊτας ρταυπιροεσίυσα τμ ος 14ρίσο} Ε1δ12 ᾖ ο ας 
εοπίοηράτιας , απστα ΡΥ- Φεζαμόροι σόι « εέΡ2ο9 εὐγοαγ. απ μπας 
εΏεας ρτο Νεπιεσα γ]άοσῖα γῷ οὐτ ὁ ἸΦμῷ ο εασο- 247611 11 10719, ζοηηή- 
Ενα εοτοπαῖΏς εἴ. τά 40, Νετειζή/ζπερμίη- 

ς ” 5 - ος 

ρω νοσε ες Νηρείδεοσ τε ποτή- {ασ σαν ΠΠΙογ// η” 

αν νο κοντα, πω(δων ὁπλοτάτου 1 ΠΟ ΡΑ} {αεί Σεσειάϊιδή{ᾳ; απ Ιπαπασίστα ο. ος ο : ές 
εοπ{ετῖδο: ααπάοαπίάεαι  Φυλακιδῶ γικῶντος, εν ὃν γει- γ{ΠΕΡΗΣΕ. ζομσης4Σ΄ . 
ΡΗγ]αςίάες Ταπιροπῖ5 Ε11ο- σον Σε ΣΕΣΗ24 {εγηα- 
ΣαπαπΆτα παίσαας ἨζἨπαΙς  σωτῇει περεαίγογτας Όλυμ- 2074Ρ474Ώ1ε5 ΟΙγηηβίδ.9 

ο ο ο ο τω το 
επεδας ς ον Ὄξν τς Ἴ οι σας. 1/011ς 1ὐμ5. τοτὶ, επίας τετεῖηση εἴα: Ρο- ασεσειν ΜΕλιόβογγοις ασισεας. 9ΕΙΙ4{0η1ς ἐαΥΗΙὐΗε. 

επίαπα, εοταρίπσετε «οπτίησα:ς, ὃς ρτο γ]έοτῖα Ο]γπιρίεα αὖ Π]ίς ροῦ Ἡας ρᾳταπά, Δε: 

εἶπαπα ἀπ] σας Εγπαρῖς εοἰοπεΏῖατς- 

δυλαίδα. Ώε Ῥαγ]αςε]άα ξαόχα εξ: ππεπτῖο Ορ {αρετίοτε:ε Ῥγίμεα δέ Ἐν- 

εΏσταεπε Ἰδεπι, ε. Ώε οτάῖηε Πιῖμς ὃς Ρταεεἀεπεῖς Οάᾳ ἀϊέτητα εεῖαπι πηϊείο- : 
Διρεηοσῖ».Ἠοη αβεε εἰεα]ης σεΏης γἱοτοτία: {εἆ επ εοπίεατα «οἡἱρίσης 11ος. 
πὶοᾶε Ῥραπετατῖο. ι : 5 η: : 

Ἀαλλοντος αὐδιῶν. Ἐποτάίητα κ’ σύγκριση ηπσαρεατη ἆ ετασοτῖρυς απά 1π οοπυῖ- 
τήο Ρτορίπαπειτ.ᾳ -ἆ-ὥασερ ακμώζογτος συμπτώί» «ευτερον κρατηρά Φεεπίγουσγ ον ὅτω καὶ 

Φαέλλοισι Δάμπωνος εἷῶς οεύτεξον κρΏμα µοισικῶ» Ἐγκωμίων οήσομδν. Όσα ὃς Ἱπποίτατ 

ὁ7ε,δς βση] τας γενγείασ»Ῥ Ιαάατίςο γ{η:εμῖας εχεπηρίωτα Πο (πρρετῖε παάβα, 

ὀεύτερέν Ἄρατβεα. Τ τες 1π Ρτ]πιῖς εταἔετες {η εοπυα 05 θἀρίδεβαπτατ.. Ῥηίσνας 

Οἵψπιρῖο Του :{εευπάας Τειταᾶ δε Ἡετοῖρις 5 τεσεῖς. Του: Φετματοςῖ. Επας: 

ἁῑκίς Αε/εγγ]ις πι ὀπορρτοις, 
λοιβα) Διὸς ᾧ «εῶτον ὡραῖκ γάμκυν 
μαι πε εἶτα πέώ }ε δευτέρα ο. 
ρωσ νέµω. εἶπα πείτον Διὸς σωσθεος θυταµφ λίρα. ον 3 

ἅτα Ῥϊηάαεις ἆπος Ίαπα {εείρᾶε Ηγπιπος:ρήπαµπη Του! 2 Ῥτορέες Ἀεπιεθαπν γὶ- 



720 ΡΙΝ ΡΑΕ Τ 

ὁιοτίαπι Ῥγιλεα:{εεμαἁμαι Νερευπο ὃς Νετειάδις,ρτορεες Ἡοσασι Εναιίσας 

ψὶάχοσίας:εεσίηπα εάπείε ορτας,{μπαρζο εα νίξχοσια Οὗππρισα ατσαπαεπξο. ας 

1σίευς ἂς «αµ{α «ΟΠορᾶταῖ Βμης Ώγπισσαι εἴπῃ {εειράο εσατετε, Ποη αιδάτεπ- 

Ροτί5,απο ἐρίαπι εοπιρο{ε,{εὰ αιδά πυπιετί, ταὔοπεπι Ῥαρεατ, Οατε «ο 

Ώατ Ροξ(απα Ποῦ τε[ρεκ]ᾳε αἆ Ριαεεἀςπτετα Άγππρυπα» νε γοίαπε αιά Ἠοαΐσε 

Οᾳς ἵπ οτάϊιπεπῃ τεάερετπς. γιὰε Ἑταί.ΟΕ11. εἴευ]ο Ῥργβείεπά1, 1π Ώαςο δετ- 

{101 ΣΕΥΕΠΡ. 
µοισείω). 9ὶς ἱεσο:ΏοπιεὮ αϊοδβ πι σεπήηή ρ]υταᾗς, ὃς ἃς Ιεσῖε νὶάε- 

εως θεβοµαβες, αἱ οκροπῖ: µοισικῶν. ος µουσεῖος κέλαδοε » πι Ἐρίϊστ. Μάμας 

εὔη215. Ἠος ραξχο {εΐςατ πησιτο,εἶπι ρεῖἡς µοισέων Ἱοσετετησ,βεπίτ.Ρ]ης, ἴοη. 

δὲ Ὀτειῖς εῆος πιεάϊα {γ]]αρα » παπι ῥτοάμςί νυῖς τατίο πλοισίσα. δίς εὔἶᾶτα 

ἆπτας ἀποτυπα {υδβαπύµοσαπα  αμαμαής Ροξτα,. εο]εταθί15 εοπευσίης επῖ- 

τατυσ. Β 

ἐυάδλε ουεᾷ ὑπερ. Ηας 9εΒο]. εχροπῖε αιᾶί ἁεἹ.απαροπε ἀϊότα , αυππα αἷο 
5 ΄ Δ -- ΄ - ΄ 1 .. . -- Σ ων 

σουτέσνιδὺ Ἡ κετορβωμάτων ο Λάμπωνος. 9οά ἂς Β]Η5 εἶης νετοε Βμπε, α- ᾱ- δρ Ἐ 

ἀγαδῶν ἀλλ” Λάμπωνος πούδωγ. Ναπη Άυεα ε[ὲ ϱγο/εερδε ἔυα». «θε» 1, ολα φός τὸσ ἀθλήν 

ἐη οεγΕΖπΗπίδη» βγει. - μα 

ἐν Νεμέα. Ἐχροπίς Ρτοροβτίοπεπι.Π.ἀ. «εφα/ῶν ἄωτον οεέέμλνοι ὦ Νεμέα σοὶ ὁ 

Ζευ ὀκοράσαμλν } Φεότο) κρατήρα , τουπέςᾳ ὃ φεῶσον ὕμωον ἐγράναμδυ- Έε εεττὲ ροξτᾶ 

Όεια ρήξασαση εείκαπήηίς ρταΠάεπι ,πυπα ατα Ἠ]αιάαταπα Ιαιόσπάο. νίότο- 

» τεςρτατερπήκις. “ΑΠδί απτεπῃ οβξεπάίπνας Ἠεπιεα Τουά.ν απά ἡπάς Νεμέαος 

ἀῑδας εβ, {ατα αϊβς :ἴπ απῖθεις ραπετατίο γῖεῖε Ῥγελεας» επί Ίδεπα. ε, {εσ]- 

«ρταπα εξ. ᾿ νεο. 5 

γὰρ αὖτ ὦ. Ἠος εἰ, νωώ ὃ δυλακίδου σποιδὲς γεοτέρου τὰ :θμια γΙκήσωτος τῷ 

Τθιμοῦ Φεασοτῃ Ποσειδὸγι καὶ πῶς Νηρείσ πεγτήκρυτα τὸν Φεύτεβον κρατήρα κέργαρδν ο τον” 

τέσα» τὸν Φεύτεο ἔρνου χάρομῦν. Οματίτας οπῖς Πε Πῖς διασότη»- Ἀδεεεβατιὸ εἴε 

ΊΝερευπας απί Πβμπήις αρρε[ίαρατις ο δε ειά Ίβετα οταπε Ἠντοῖα βεέταπε 
Τβηππαας 6 οτιπεβίασης. : 

: Ἀμρείδσ.Ροξε.ἀαε.ρτο οοπηπι. Νηρείσ: απθτσα ππετάσι γΊάε δε ποπήπᾶ 

αἠπαπαρίιτα ἵπ Ηεβοά Τῃεοροπ.ἀν. 249 αά ν. 264. Ἰδετείάυπα ἵπ Ἠτηπιίσα 

γάδεοσία πιοπήπῖε, απία ρεῖτηα: 9Ι/γρωτα πποππεταας νε Τβμπήος Ἰμάος 1πβί- 

επετοτ:γε 1η Πυτι Άμίης Εἰτα]απᾳ ἀϊκίπιης, Ῥουγὸ γικῶτος. ρὲσ επαασεπ ἁτοιτας» 

ρτο εκάστου οἩ ο: {αρο. . 

εἴν. Ἀ πετον. ος εί, ζοοιτο Ὦ ἂν σεῖτον χρατῆρα κερώσαε,τουτές: ὃ΄ βίον ὕμνου 2εάναε, 

ντε πα Όλυμπια γέχησοντο». Τετεῖης επῖτη ετατοτ.Τουἱ ΦετμαεοΠ Πραδασας 2Υε εξ 

Αε[ομγ]ο ἁοσαίσαμ: αιοά ὃς Φναυσλίφ δορῄος]ες ἆοςεξ» 
Ζευ πουσιλυσε» κὠ Διος σωτηείε 

«Ἐπογδὴ. πείτου κρατῇερς. 

Εις λόρρε εβὲ ὀυκτικος.Ν οξαπα επίση Εδεῖε ρτο ποπάσπα ρατεα γἱδτοτία Οἵψαιρί- 

σα. νε εἰ εοπείπσας»αιιὸ τετεῦ Ἠγπασί πιατςεὰ {άρρεταξ. 
πείτον.Ἑ ατἱοΏεπα Ώαδεηε 5Ώλο [τά «Ἡ κρατὴρ πείτος όωτηρος Αιὸς ἀῑοετετιῖ : πῖ- 

ποίτατα απδἁ Εσπιά πιβηετετέ αά τετ στα Ροσήησα Βίθεβαπτς: αιά τετὸ απι- 

ΡΗἡ5 Βρίᾷεπε, ςοπεηπαε]]ος. Ρειμίαπεέίανε Πετεπε,Ἡ της τοίτον χραθίρα εείαπι 

΄ 
σελειού 
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σέλειο 4βρε]]αραπς,α ία πµπιετα» εεταἀσ]α5 εβ ρετίεδτας, παν πιεώαπι δε 
Ἠπεπη μαδεπς, αιάδυς {η είθης πτα εἲ ρεεξεξξίο. τα ο 

κατασσὡδευ. Ῥοειϊ πιεταρΒοσατα {ετάαΏς ἀῑεῖς χαπκασό Φε Ότο ασε. Ερί- 
: ΕΠεῖθη µελίφθογρος οεεµττῖς Ο1.Οά.6. 

πιράφεσδτς. 

Ὁ ΦηππτηάΠα απτεπα {οε]τοϊ- 
ἔτεατοπι πας” {ποτ (απαρᾶδυς 
:8ε ἱαδοτε υίτιατεπα Γπβταπα 
εχετεεηῖες ; ὃς σ]οτίαπι εκ 

 Πιεεεπρας  εοπίεαπεπτες. 
ἵΝαπι αααῖς ποποϊπυπα ᾱ- 
απο Ἀπίπιο (απωρτυς ἐασῖς, 

Ἔ δείαθοτες οΏῖτ αἆ εχετεεπ- 
ἀάς ὰ Ὁςεο «ο]]ατας τίττα - 
τες, ἑρείαπε ἔααεας Όευς, 
«φ]οτίαπα , οὔἵπς γεπεπισηςί 
ποτε Έεπεητας Ὡοπάπες, 
βαΏῦτ: ἆαϊπο ππαπετε Βο- 
1οχεπῃ «ὄίεαυ μες, α {απι-- 

Σππσω ἔοεμαιέατις ΕαΠεσεᾶτα 
Ρεταεπῖτ, τα 4 ασ ταπαιιαπι 
Ιαέα απεῄβοτα βαδιπεας, 

Ἔ Ἑοτεαπς Βυάᾶῖδας πιαπεε 
:ἀπεοπευβας. Ια Εῖς βπά{]5 
Ἰψεσίατας ἙαπαροὮ (ἱεοπ]ῖεῖ 
"Ἔμας, {επεδχατῖς επιεβῖτα 
εληϊᾶεπι εχείρετε» δε αἆ 

"Ότεασι τς ορταξ. Ἐδο αἲ]- 

9 ΘΑ 

Ὅπρπορ.: χθλι {ο 

ε 1αρ τς αγορωπωὺ «απωῷ τε 

21ης 
ω πόνων πσραρσει θεος κάτου αῤε- 

κ 2] 

σιώ πέ οἳ δρόμων φυτεύει 
-ν 

.- 

ώς. μας Ελ μ 
οδέαν ἐπβεάτον, ταῤτίαις 

6η «εὸς ὄλβς βάλλετ. ὤ- 

ταυ- : 
ῥαν Φεότιμος ξῶγ. 
ποίαισν ὀργῶις Ἐνχεταν 
αφτιάστως » ἀἶδαν »δ-- 
ράς τε Φέξαὣνι πολιὸν 
-ὃ Ἐλεοσίκου πώς. ε)ὼ οἳ ὑνί- 

ΡοΥΟΥ 

Ἑλωδὼ  κασγνήτας Τε «ο)- 
σεγ-- 

τς ΄ . 

γέπω ς σσεδακ Χλυπομσ) 
αλΦεδε Φίλου μοίρα, εφεταδῖς. 

Ὅ µετάφεκσιε. 

δ10185 εβρ” ῥοηύμΗη 
[ρῳεήσπε ἀε[εβαξη» 
εν (άῤογε. εχεγῶς ὃἕ 
Ώεο βγκάα, νέγεησες. 
μήίσαε εἰ Ώεις [εΥ1έ 
αηλαδα{εηΣ σἱσγίσηρ, εκ-- 

᾿2γεπζαζες η πα ὕεα- 
216 14655 ΑπιΡΟγΑ» 

πάμμμμη Ἅῥβοηογάέης 

"εκλήεης. Τα μρρα 1104 
-ορέ2Σ εΠρος [18η 
Ογεή2) (ἐπεᾶμγέπηκε 

641673 ἐνείρεγε ϱἶεο- 
210 1. -Εσο μτεηρ 

:4ὖζο ΖΡΥΟΠΟ Ἠη/άεηγεηε 
6101ῇο [ογογέ[ζψε εἶπς 
4ο πον, ν7 {2ης} 
Ώοδί]ες 11 εὐβγί Ργ- 
εο τες. 

εεπι τεπειαβάατο Οἱοτβοπεπα,εἴθίαπε {οτοτες Ῥασεας οτοτε σή5ὰ Πας απηῖςἳ τηεί γοῖα βὲο 

ἜΈλπια εἰρτιταόῖπε {εευπάεης- 

εἶ Ἰάόπς. Τ.αμ5 ο{ξ µηρεα ὁ εὔ ης {οε[{οἰεαεῖς ρατε ος, ρείπαα εξ Φεπν». {6-- 
ουπἆα φιλοπογία: εεττία οδέα. Ἠιῖς ο αβο]]1ς {Επτεηεία οςευτεῖς απεῖβΏς, σας 
Ῥαϊας Ηδεῖ. Έες Οἰγπιρ.έρ.1.]αῬοτεπα, ὃς {Ηπηρεις αἆ νίτευεοιη οκετοεηάαται 

ος Ξ ρ . - . : τς Ξ Δ .. -ᾱ-Νν - ας δις. » εοπαπϱῖς. Ηίς Ιαπά19 Ίοεὴ5 Ρε σηᾶση ρετεῖπεε α {ηρεὸ ἀῑδχος Ταπιροπίς β]μο», 
ς Ξ [να : Ἔ Ξ νε ραταρβταῖς Τιατίπα οὔεεπάςε. Ἑαπάσπι αµτεπα Ιαιάεπι γ]εῖπια εροἆο {πρετίο- 
εί Οάᾳ ἡς εἰ θιήτῬεἰπάε ρεζεῖπες αἆ 1απίροπεη ραίτοσα, ΕΙ εαάεπα Ευάϊα 
εηριήε, : - 

πεσπεη.Πος εΒ ἀσκει. χτορθοῖ. Φεαδ εἶστοις Τος.ρτο εοῦηπα.Ὀεοδ ήτοι. Ὦ.6. ὧὸ 
Θεῶν δεδομηρλδας ὁὶ κατεσκενασµλῥας. σαώ τέ οἱ Φώμων Φυτεύει Φξαν. Ὠος εἴῖ, ὃ Θεός τε 
ἀμτῷ συµφυπεύει δδξαν Ἐπέρακω. Ὦος ἴπιοῖη Ίεσε σι δὲ φυτεύει Ρτο συμµφυτεύει. 
Ἀσίμων απτεια, πιοάὸ Ῥεὸς, πιοὰὸ πόχι» ὰ 9ε]ιο].εκροπίτητ:αξφµς εὀάεπιτες 
Σεᾶ:ε, 

ἐζατιαῖς δν, 9ἷς «οπβσας» ἴφι βάλλεται ἄγκόραν φεὲ» Ὥσπας ὄλβες εχροηε αιι- 
ΥΥσγ 



ο ΡΙΝΡ ΑΕΙ | 
εθπι ἔ ὤκρον εαφερθ; ἐνδαεμογίαι αἱδρωπῶνε ὁρμώζειιώςε αἲ μὺ ποβῥωτέρῳ Φοζαδαι «ερελς 

Δέν. Νοῖα ππεταρΏοτα εβῖ ὰ παιήδις {απαρτα,αὐᾶ απεβοτα Ισέζα Βσππαπειτ, πς- 

γεπείς νπάίαμε εοπουεί αμεαης. Ψ οσεπα βαλλετ',αΡοβ{ορΠο ποταῖαπι {μπαο ἵη 

Ριαίεπᾶ Εάλλετα εἶπα 9εἱο1. δε ἵΠτεερτεζοτ {πῶή. ΏΟὮ ᾖεαίε. σι γυῖρρεα γετβος 

οἶήσμε ποππμ]Π. Θεύπμος, Ροξτ, ὁ ὧσὸ Θεξ τιμωμᾶρος,{1 ὢ Ώεο ΛΟΠΟΤΑΣΗΥ. γΟχ 

Ώᾶς ἵπ Ἰεχίοῖ πο τερεπτη, 

πίσισν ὀργῶς. Ἡος ε{ε, ὁ Κλεογίκου σποῶς Λαάμπων τοίότοις τβόπεις σωυτυχὼν ο ξυχε--... 

ται 2ᾷεας τε Χοὺ Σαῤσπον δέζαδαι. Ἱ-απάας Γ.ΑπιροπεπΗ» οιδά 11 Βιαήπιοάϊ Ε- 

ἀἱ]5, νε {α[ίείτατεπα Πασιοά{ παηςῄίκατατ» ορῖες οἆ {επίσσα νίαις δε ππος- 

εοπα Ρετίεπετατε: Ἰππιίταις «εαπάεσι Ἠΐς {οεα]τατίς ρατήοις Παξτεπης-θ1Πε 

εἶατιπα. - σος. 

αἀὐπάσαις, Αεο]. Ρτο «ΟΠΗΠΗ. αὐπάσας, Οοπιπποάὲ απεεπα νείευς Ὦος Α ος 

ΡατΏεῖρίο: 41ο ΠΟΠ (οἰἶπα ἵπαιας Τ2σαροπετη Ες {σ[είσαξῖ» Ρατεῖοις ες ἆετ 

Ειηᾶασι Βαάχερωςήεά Ροίξ πας ετίαπι ἀεζιποί ορίατε γίαας αἆ εκιτεπισα γί- 

τε τεεπήΏ μία, : 
Ότο ἀἴδαρολόρης τε. Ἠγ βετοπ ΡΙΟΕΕΣΟΠ : Π8Πα 22ρας Ῥεαοεάτε δωῥατο-. Ἠῑε ἀῑέταπι 

ὤφω , ἁ εοΠίεσπεπΏ : παπι αἶδης εἰὶ ο 1ευ {ερμίγμής ἵα απο. σποτ: τε- 

Ἱςοπάμητας. ς 

ὼ 3. Ψοευπα Ῥάπάατί ρτο απιίεο Έαπηροπε. Ῥεεῖς ὰ Ρατεῖς νε Τ.4Π1ροῦ βρε 

γοτοζασα «οπαρο5.Αεσάε Πᾶς ποη τείρῖον ἀά νοταπη ρτο ΟΙψππρΙ68 ψίιᾶοτία, πᾶ 

αβμά εϐ ῬΙπάατίνσοι Τιατηροπίς:{οὰ α {οεἱεῖταέεπι ἵ]απα Πιπιπηστη αυᾶ ορῖαξ 

1απιροΏ,Ωμάπιαυερτο εοάεπα Ροξτα ρετῖτ ὁ Ῥατςί». . 
ὀφόδερνον. Φεο[ίαβίες τιμών. Ιπεευρτείατης. ατα «δέος ει (οΠηγιίει ἄπςα» 

β [εἴα 1η απ Βοποτασὶ Μοπαίπες {ξάσπε, Έτ Ῥασεα ἀῑείεητ ὑήίδερνος αμδά 18 

Ῥότεπείασι ππασπατα Πε ευεόῖτα. « 

{ κασωεήταεσε.ἴπησε εωπι Ώος νοζαρι]ο μοίρας, απ -Ίπε. Δάχεσι»δε Άσθοσος. Ἐς 
αερσυνέπο ΕΣΡΟΠΕ παρἁχαλὼ. ασέδτα Ρτο ἕασεδεα : Ποιτὶ απορὀκαν ρτο ἑασορδρω 4. 

Ο4.ΡγεΏ-ερ.2. ερετιαῖς .Ἠ.ε. ὄυγεάς:ετ Ρτορτῖὸὲ ὠτιλαξ βσηίποετ. κλυπασν »ΕΧΡΟ- 

ποπάμτη Ρητο,ρὶ νεί ὁδὲ οἳ κλνὸ γμέδς.Ἱτασαε τοζαπα Ώαπς {επεεωείασα Ἡς το" 
9 

1ΐισο ὃσ κορν ολ ο τες . εκ ὃν τος σε -« 

ορβοος ον ας Ότιμίαν Κλωδώ.λ) ταξ µοίαι ἄμδ ἀδελθςε παρ χαλω ἀχολονωήσαα -- 

ἄμσα φάλου αγά εὖς ουχαις 9δρ ό κλυΣ 1) Ξνδοξου νεα». δ. 
3 , 

πεεόθεασε. ἔσῳφ.κώκ. ια... μετέφρασε. 

{ ενος ο. ας ας ο. 
Φο]εο απῖεσι [ὃς αἴεεο . ὄμμέα ὢ χΕυσήρµατοι Αἰακὴ-- Ἐ{ νος ὅ οα7Ιύς 4” -- 

εχρ]οταῦ ἤπποστη εἴε πας τά αν 

εορ/(πεπ]βς) Υος ὃ Αεαεϊάς 

ααῖ ρα]ετῖς εσεις εβῖς 
ο ο ος 194 σπες Αεζώ κά» 

σέδµιο µοι φαμὸ σαθέκκπον εἶναι, ΙΣΗΣ 1218: άῑλω 

Ἰπβσπες, Ἰαμάπση τοτς.ρες- ον ο ελΘΥΠ. γασον» εεκεΙςΠμή-εε ο μσα 

ξαηάστε, ουοΏες ϱά Έαπς, ῥᾳρέμλυ «νλομαι». θᾱ βαπε (μη γΕΆ202 
-- τρν Ξ 3 . ΄ 3 . 

. 

αρα] ᾽ βΠσπεπι ειας εἰ- µυειαι αὶ 6822} Φδλων α/ρετςετε πος μα]- 

πεπι εε]ερτατατι Ὠῖοε ο» : ατπτας τε .. 
Ῥεχεεητα απτεπα.., εὔοῦε 
αεββ]άΏριας γία-σπα {ετε 

ἐκωτόμπεθοι ὁομεῴκἐ- δν. Ιηῤρίγα σΗΣεηΣ {ή- 

λευρο. εἴπργα. .ΡΕΦΕΙΑΙΟΤΗΑ. - 



ΙΕΤΗΜ. Ὁ ὉΕ νΙ ο. 
Γεξα [πως Ἀπῖσης τείτο- ὶ πέρα Νελωοπωχ ο. {ο {πό εηΖΗΊη ρε- 
σαι ρεκε]ατὸ Εαάοσασι Ὦ ὢ) Ὑρβορέοις, οὐ Έσω οὗ- σε ζαρα {η οΥ41 νι 
εηεοπαίᾳ. Ρετέεταητας, δτ αἆ ω Ὃ ος ες ο ας ο οι -- σ1., 

ΔΠΙΗ Έοητες γεσίας Μετί- ον ες ος. αἶετα ΝΗΙ/σητες ὁ 
ἄἴστη, ρέταπε Ἡγρεσβοσεος βρβαέρς» ὅτε παλέ/γλῶοσος πο- ΡεγΗ}ῥετόογεος.Νεσπε 

Δά δερτεπτιίοπεπα. Μεαπε λε εξ γα ῥαγόστα » πεις 
- τος ρα τε 6 τς Πρλέος ἀθει καλές εὔρεγαγ]ᾳ Ίησαρ εµῇ- 

ο να ο ο ο ο. 
Ῥε]εὶ Ἠετοῖς , δὲ ξοττππατϊ Θεων. : αέσε φίογλση βεχοῖς. 

Ὄεοσατα, Μετεί (οἶΐσες δε ΓΕΠείΣΕΕΛΕΥΙ Ῥεογηπε. 

Ώοι]άϊς σεπετὶ , ὰ απῖδης γχοσεια αεεερίε Τ πετίάετα ΕἩαπι, 

ὄμμε: Τ.αιις ὰ πιαϊοσῖ ος Αεαεϊόϊσ,αἆ ἅπατα ἀροβτορίε οἆ 1ρίο5 εταπβς,αµο- 

τάπι Ἰαμάες ἵπ σεπετᾶ ρτοροπίε» απαπάο χευσαρµάτοις αρΡεῖ]ατ. 1. περέοις κε’ τὰ 

αὗματα , ο7ΥΗήη [πάλο αΗςμβος: ἀελιὰς ὰ {εκεεπιῖς Εοοϊποσίδιυς Ρταεἰατῖς,οῦ 

αυα ἕατωατη ἃ Μετίάϊε αὰ δερτεπιτίοπεπι εκεεπάςσαηξ» εοίάεπι ρεςὥσατ. Τη, 

{ρεείῖεττες Αεαεϊόας ποπαἰπαῖπα «οπιπαεπἀαε,Ρείευπα »-Αἱάσεπο» 1 εἰαπποπεπη. 

Έτος ἑαμε,εῖ ἀπο[ῖς πυπαε],αυοά Πεεητῖα ροξείσα {απήτᾶξ Ρτο Ρ]ητα δε Αεο- 

«Πϊοῦ Εοσπιατησο δε τερῖεασ ὰ ῥαρέρὸν. 
όθμιον µοι- Ἠος εε,γόμιμον») σωώνδες. Ῥάν]ὸ ρὸβ οπιπες εριπε ἐπισεχοτα: 

΄{εἆ απῖα εοπέζταεπάμτα εβ επι ριᾶεεάεπτε µοιρεσετε παα]ο ὀπιοε
ίλονη:δὲ ἃς Ἱε- 

ζε ν]άεεατ ςεἰνο[ίαίξες,α μπα πγρεσαξίσαπι Ώαης Ῥεσοάμπη Ες ἀεείαται ορεῖ- 

τειόςἐμοὶ Ὁ τέώΦε 3 7ησον ἀπεπορευομδέῳ, περτέερις ὑρίῶς ὢ χευσαῤμᾶτοι Αἰαλιδοι γόριμῶν 68 

ῥάφει τοῖς ὕρσοις Ἂ) Εγκωβαάζει. : ο 

(φαμὶ σαφέατο’. 1ος αἀάϊε,αυῖα οποξίες Αερίπείαπα αἴσαπεπα νιἕχοτεπα Ἰαμάαε, 

{π Αεασἰἀατυτα ρταεόπῖωπα εκεµττετο ὃς ἀϊῑρτεαϊ απαπάοαυε βησὴς {οἱεε. 

µοείαι αἲ. Ώος Ε68 πολλα) ὁφο) καὶ μεγάλα, εἰσὶ κ. το ἔξλο φέερυσαι εἰς Ὁ ὑωρτερών 

πράξεων τὸν ὑωροιρρῶςν πίω Ἐυκλειαν ὑμῶν ἀπὸ τα πέρατα ἆγὸς Γκενέμεχει Νείλου }ὶ γὰρ-- 

βορέων. Οουἀεταπάα νοκ ἑκατόμπεδος αἩς ὰ 9ειο]-εκροπῖξΗς µεγαλ». {- ᾱ. ἕτον 

πεδῶν ερΏέηπα Ῥεάηπες Πεμ ἔκαρπεδον ἨΗείγεβῖης εκροπίε Φέατερν ἔκαλ πεδῶν. Ἑτ 

μοςποπιεα στατ Αταοηὶς εεπαρΗ αποά ΤΤαρδῶ’ ποσα υε ἀῑεεδατατ, ὃτ αὉ οπιηῖ 

Ῥαττε «επευσα ρεἀες Ρατεδας.Ψ πάς εοἶ[ΐσετε εξ Ίοευα ππῆς ὰ {ρατή πιασηἰεῖτ- 

ἀῑπε ροεὰς αμᾶπι ὰ νεπαίτατε Πε ἀῑδεαπι.Ομαπαμαπα δμ]άας ὅλα χάλλοςνὸ ἔνευ- 

Φήαν» διὰ µέγελος αρρε]]ατί τοϊαειῖε: ὃς ἐς Ίος ἴοςο βοεαετῖς Αεπζζης Ῥος- 

εως ἀκυρελογίαν δε χατάχενσν εΏε,α πάπα ἐκωτόμπεδὸι χέλευδοι» ὰ οελλο]ιαίτε μεγάλα» 

εχροπιπεας.Ωπδά α Ιεβετεεατ ἐκιτόμποδες, δε αἰϊουήις εκεπαρ]ασί5 αητΏοσίτατε 

1εάχο πίτετετατ,αοαὸ ὃοπ μπα εβεε. ΟΩποὰ ατεῖίπες αἆ Φαρῷ 191: Ες οσεΗσσίξ» Υἰ- 

ἀε[ῖοεε Μεπιερίπια,δε υπάεείπαα. 
΄ : - , τν 1 .» ς 

πέραν. ερεπάυτο ας πλετσί σαι Δ,ΠΟΠ Πέρα. Μείλοιο Τ98- Ρσο Νθλὰ, πάγων Όος. 

Ρτο σιφῶ;.Οὑπιαυσεσα δῆῑας ἄε νεσίις Μειἰάϊεπαμλαπμίε «Ροξζα νΊττμεος Αεκςῖ-- 

ἁαταπῃ αἆ Μετιάτετα νίαιςε Ρεταυίσοτας εβε. Ώε ΙΜΗΗ 1οπήρ5» Ἠετοἆοε.].2.. 

Ῥομί[αῃ ἵῃ Αεεὶς ὃς Οοσἶπτα.Οἶπι νετὸ Ηγρειροτεῖ, ας απίδυς Οἱ. 3. ρυτεπεις 

δερεεηττίοπα]ες Ρορα,ἰωπις εαίἆςαλ οὰ δερεεπείοπεσα εΏς Ρετῖατας. 
ακον 
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ὅσι ἐδίγ.. 

πια οοσπίεαπι τε[ατΗσ. 

δι δει. Οά. 1. ὀαωπόφημος. 

" 

ΡΙΝΡΑ κ 
Ές Ιπβαῖτο πµπιετο ετες εχοετρῖες σπα µπα Ρεΐεμπα απεπι νοίαις -. 

Ηὶςο παλέγγλωωσος Φεμοµαβα εὲ τέ' γλῶρσων ἀλλόκοτος: 

γ]ὰς Ιοευπα. ἀὖει Ροξτ. ΡζΟ «ΟΠ1ΠΩ, ἀχούεε,. Ῥε-- 

Ίεις Ώρογήη σεπετ εβ,ουία Τ]ειϊάεπα βἶασα ἨΝεςεῖ ὃς: Ὁοτ]άϊς » πιατίποσµπα 

ΈΏεοτυπα» Ίοιε πυρτίας εῑας ρτοευταηίς,Υχοίετα ἀπκίε, γι ἀοεεεροξτα Νεα, . 

Επ, }.δε Νεπιισ ΕΡ.3. 

παράφρασι».. 

Μαΐΐα Ίτετα επί πο 1π- 
5ιοξαετῖς γἶστας Αἰαεῖς 8Η 
Τεϊαπιοπϊς, ὃς ραττῖς εἴπς, 
«πετω Ρτοπώρτατη αἱαστέπι - 
«ες πηΗτία [οεῖππι Αἰεπιε- 
Ώα πατας Ἐδετεμ]ες αἆ Θε]- 
ἔππι ατεῖς ατπιῖς σαπἆετς, 
εὔπι Ατσΐεα πιαηῦ παπίρας 
αἀπεσ[ας Ττοίσπι ἁπχῖε, δἆ 

απόπι, οὗ Σαοπιεάοπες 
Ρειβάϊίαπι απά εοαος ἁῑπί- 
Ἡο {επαῖπε ίατος., Ἠετεπ]ϊ 
Ρτο Πβετατα Ἠεβοπα ῥτο-. 
αηίβος ποπ ἀεάεται , εᾱ-- 
Ρίεπάαπι Βετοες. {ΡοτΑ- 
σηςτ Εξ επι Π]ο Τ εἷσπιο- . 
Ὡς Ρεῖῃῖ {οοίο Ῥεζφαπιίατα 
Ἄτεεπα εχραρρλαΐς: Μετο- 
φαπι 4ποαπε σεητες, 4πς 
Όορα Όλα Ἱη[αίαπα αἆ- 
ἀαεεπτετι Ἱπεο]εῦαατ ς 1π- 
γετεπηῖτ: ἵτετα ἱποπηα πα πις 
ἅἨαπα τωοβτῖς 1πάατ ρτοςε- 
πΌτω σῖσαπτεπι Αἰεγοπευπι : »απ1 Όουες 5οἷῖς ταρυέταῖ» 5 

έεαπιοὈαίητα ρτοβταμᾶτ Ἠετεψίες: πες ατοπῖ 01ο Ρερεσοῖξ, (εὰ }ὰ 

σροφὴ β. χώλ. {γο-- 

οὐ ἅτις Αἴαντοε Τελαμωγιά- . 

κά. 
καὶ πατεές } αλκοχάρμω ἓν 

πολεμον 
- γε σιὸ Τρυνδίοισε, 

σεέθερια ὤμμαχο ἓν Τειή- - 
ος 

Ἔρωσι µόχθον Λαομεσο; π--. 
αν «δὺ ἀμπλανίαν, 
ὢν ναυσν Αλκμίωαι τέκος.. . 
ἕλε Ἀ Ποργμίαν..σέ- 

ο, νε Ὦ σι) κένῳ Μερέπων . 

Ὁ σον 
Ἀλέγεαιιγ ἔυρὼν ΑλσυοΥ). 

σρετέρας αἲ ἑ φέίσατο 
χεραὶ βαρυφδόηγοιο γευθᾶς  -- 

ΦΕΖ40 

Φη5ῃ εἶας πετόἝτᾳ ἱπτεπης. 

ὁα ἄπει Φεαμῖτας {εσι 
εε]εὈσετα τεάἁιάατ Ἑοπωετης. ἅτις Ῥοτ.ρτοῦτι. 

πελαμωνιάςν. καὶ πατ εἰς Βἰπαήτετη Ἐελαριῶνος. ὃ' ῥταροβς. ρτο {19ἱ 

παλκολάιμο Ὦ)ΟΓ.ΡΤΟ 2αλκοχάρμέω Ὦ.ε. χαλκοῖς ὅπλοις χαϊέριπα: 4ὺ 

9 2) Ν ΔΝ ΄ 3/ 

σ΄ Ένγεν» καὶ τον βουβοτο}-.ρει 

νεγὺ ποη Ρερετῶξ 1121 

Ῥμ]εσταῖ5 

ῥστάέφρασς, 

ερ ος. Αῑάεᾷ -- 

Τεἰαποπιαάφ- Ον ρᾳ” 

ΣΥ κζπεπ αγ εσα- 

4εης αά ζεί ἀρκὴς -- 

οµπ ΤΗΙ}ΗΣΡΗ5 Ρ7074- 

βεωε (θέμ αὐπετ/α 

Τγοἱά, αυ [βατ Ἡε- 

οἱδη ἠαόο Ρτο-{40- 

ορῴρη Σο. ἀε]ιᾶο » Τβ 

ρα «ΑἰΩπεπα ᾗ- 

{μμ. σερί αµεεηι ΡεΥ- 

σαπάη Άτεεπα- θες)” 

ἆμφπε απο 11ο Τε]α- 

ΙΠΟΠΕ Μετορμή ζεΗ”- 

2εσό’ ὑηαζεμή 110115. - 

τε -αμαίεσι ΡΗἱεσγό 

πό μ5 Α[εγομεμή. 540 

Ίέηε σγαπι/όμο ΒΤΕΗΣ᾽᾿ 

Τ]{ταεία ἵπ εαπιρῖς {ε- - 

ᾖάΐ5 σπαπῖδας σιαέο-.. 

πάς επ Ασασϊάς Αίασ; αμεσα {959 ΕέΣΑΤΗΠΑ: οιοε΄ 

Τεεπι Τελαμιωνιάδα., ΡΤΟ ΕΟΠ1ΠΑ. 
υπά. ὃ.Ῥοττὸ 

οἆ ερίτπειος 

Σεξεττς Ρ οτες αἆ πολεμο νο] αἆ
 φεέφερνα σύμμαλονονιάεἶῖοετ Τ

ελαμώνα. 

ον. Ὦοτ.ρτο Φε Υπεσὰος] 

Ατσ]πο [οἶο,ποι ἐς 

Ιοὸ ἁῑεῖς Τιρωωδίοισι, το Αργείος.ναπα εορῖᾶ5 ΕΣ 

Ἐπγαιβε ταπεὺπα εοἱίεσετατ,αα ντὸς εϐ Ατοαοζιάϊςὰ ααᾶ 

Ἠετεπ]ες Πτγπεβίας Ώετος ἀιέχας εί. - : 

Ἴδρωσι µάβογ. ο αιιά{ 2ε δρ λοδνίω. 

εκρυσπαπΏᾶς γε] ταΏῖοπε Βετοῦ εσρᾶρααϊ 
ΟΩποά ἀῑσιενεῖ ταεῖοπε Ἠείουτα Τσοίαπε 

ἰοπξ Ραπεπζνπαπα γίπαυς αρος--ς 
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ἔβδεῃς εκμαήτης.εβ.Έσο ρεῖοσ] πιοάο πια]ο {Ἡπετο. Ἠαπε Πβοσῖαπι γἱάϊπιας 
πτῖ(ττ.ο.Νεπα.1.ἴτεπι {ΙτορΏ.λ Νεα. 4. ΥὈἱ δε ἀε Μετορίθης»δς ἃε ΑΙεγοπεο 
νηα {ετῖε Ἰοᾳυήεασ,νίάς Ιοευπα. 

ἕλε ὃ.Βείετ αἆ Ηρακλένς, αποά εξ 1ηΐεῖο ρήπαϊ «ο απεϊβτορµες {εαπεπεῖς: 
8ε Ροίῖ Περχαμίαν {ἀραιιἆϊ ἀκεέπελω. Ῥετραπια απτεπα, Ττοῖα πηρε Ἡππαπι ατ- 
εεπιαρρεΗατιης» εκἰπἀε ο απο θες α{ςξΠ). σι κάν ΏΕΠΙΡΕ Αἴαντος πα[ὶ συµ- 
µάχῳ. Ῥοττὸ µεεόπων εκροπἰπαας» ΏΟΠ νε γμ]ραῖα ῥο!ηηΗήη »{εὰ 4εγορΗ/Η:αα]α 
Ίήετορες 

χαΐος. 

εαρτος αθερετας. 

βρρε]ατῖ {ματ «οἱ απος Ίδεπη, 4. ἀῑάιείπαις αὉ Ἠετευί]ς ἀερεῖ- 

βουβύτω; Ώοτ. το «ΟΠ1ΠΗ. βουβότέω.: ΑΙ} οπς] ερϊεἁείοῃ,απίᾳ βομες 5ος 

σρετερας αἲ ἡ. Ἠος εΏ . περα Ὁ) κροτεραῖς γευρον βαρύφδυγγον πείνας ὧν Ἐφείσωτο  - ροκ ῥ να. 1 ς : ος ποξου: ΥΠΟ γΕΙΏοΟ σροδρῶς ἔτοξευσερ νε] χαπετόξωσε.. Ιοπίςμτα εξ βαρυφδόγγοιο. το 
Εαρυφδεγγα. -- 

Οἱ εὖπα Αξαοῖ Επι 
ἜἘεϊαπιοπεπα αἆ παπϊσατῖο- 
Φ]ς. {οεῖετατεπι ἁπιμιαξατῃ 
ἀπίβοε, 1ρίεπιετ Υερεφεο, 
εππῃ ςοἵαπῃ εοπ τα 1ἲ5 οπαΏῇ- 
Ἆας εἰταπίς,. -Άς Τεΐατβον - 
οπέάετη στ ρτα αυτή βπας 
Ἔπσας - ἔοτεπι Ῥεϊίατοσεπα 
Απιρβιισγουίς ΕΠ ωπο απ - 
Σεσηῖς εχαπῖο βαπιεπα, νι 
πιοξατὶς Ίρβας (παυσῖς Ἡσλ- 
εἰοπίδας απ{ρισατί {αάπε, 
δε ἁεβπταιδπι α[ρετάπιαπε 
εαίατητα ΡΕ άοίατη οσα νιπῦ- - 
ετειρϊεῦατας, εἴ Ροστεχῖτ. 
Ἑς απτετα εχτιεπΏς αἆ «αξ- . 
ἆαπι πιαπῖρας {παρεταβαἡ- - 
Έας, Βαϊπίωοἆῖ Ρτεςες νο- 
ςεα]ζὰᾷ εοπεερᾶς. 1 Υπο υᾶ, 
ϐ Ταρίτεσρατετ,σοεαπι ρτε- 
εαήοπετι αηῖπιο ἵάῬεητε ὅς 
θἱαςεἱ ααάισμα, - 

Ζ 

--- μετάφραα», - 

ἩἨρόκλέης, δὴ “Αἰακίδω κά - Ἠετομίε Αεζώάρη- - 
λέων - 

᾿ 8, πλόον» κήρυξε σάντωγ δυωνυμέ- - 
ῶν, 

αν ὃν ὦν ῥηῷ λέουτος-- 
ϱωύτα. Κελήσωτο γεκταρέαις -- 
ασογδεώσγ΄ αρξαι καρτεραῦ--.» 

χμ 
Αμφιβυωνιάδαν, 

Ὁ αλδωκε Ἡ ἀρπῳω φέρτατος 
οὔνοσνκον φιάλαν 2ευ- 

σῷ πεφεικεαν Τελαμῶν. 
ο νο τι . . .» ο 0 
ο σἳ αΡΩτεας ράγῳ χείρας αριῶ- 

τρ 
3) ΄ 5 

αὐδεσε τοι κτόν τη ἔπος. Ἐξ 
5 39 ΔΝ -- ο ΄ 

ποτ {μαρνῶ Ζευ πιιτερν 

Βυμῷ Βέλῶωγ αρα ἄχουσας, 

ασε ΜΗ άη9 πά πα- 
4ς451σΠεήι» ΡγόῶΙο - 
εἰξαμ12 οπυηίῥη» ερη/- 
21Η». Ἡμπεφμ]άεῃ 1 
ΕΧΗΜΙΟ {εοπὴ [βη2εη -- 
4/07 πεᾶαγεν /ὐμείο-- 

"ήδη ση{ριεαγὲ Γ0Υ1εῖ 
δεϊρτογεσι ΑΡΊΙΣ776- 
211460 : Ρογγεκέσφμε 
{ρ0 ῥταβαησΙβέᾳ νὲ- 
2 εκεερΊεε ρβία- 
}α1 ἄπγο ῥο7γεβέΣῃ 
ΤεΙαΊποη. 1] ε νεγὸ Εη-- - 
4ης αἆ οπίαση ης 
{ηηβογαδίζες, Ρος] 
Σᾳ/ε αφ οά ἁλά κ 5 

γήςµαηι ὅ ΠΗΡΙΣΕΥ ΡαξέΓΣ {1εΙΠ; αἩήπο ζμύεῃς. Ρος 
ΓΗ 

ες τς 4 . . : δὴ Αἰακίδαων. Ἀΐδη εξ αἀμετ{αείαυπα ἀλλάνπες τεέετευτ αἆ ἆ φείσιτο Ργῶοεᾶξς: 

{εά ποῖια οταεϊῖοπῖς ἠπῄείατη Εαεῖε: Ιἀεόαιε εκροπβῖτιας ζΗγεῖ.Ναττατ θΠεετα ντ 
Ἠετει]ες {ρε Τεἰαπιοπεπι δάῆτ» δε ἕαπαπαπα ρταςο επι Σωϊταιτ ὃς εἶτανῖς 

- -- .- . . 1 - 

θἆ {οε]είαξεπα ΠομΙσαΕΙΟΠΙ5 αἁωςτέης 1 αοπιεάσητεπα Γ αξ εῖης εχρυσπατείοπς ος ῬυσπαοὮ 
Σαοὸ γεια {εοῖς, 

σσγσ 
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ἓς πλόον. Ἠ]οέ εὐπαεηῖε εππα οο αμοά ἀῑχίε Τεαπιοπείη ὦὔ γάνσὶαὺ Ἠετουῖς 

αἆ Ττοίαπι ἀεάπάχαπι. Ἐε «ετεὸ εοπιπιοάµαι οτας παμῖ εὸ ρτοβςΙίοἱ , βαιῖ- 

ἀεπι πιατε Αεσδιπιρίορε Οταείατο ε6,δς Ἑπτοραπι αὉ Αάσ ἁπιϊάϊε : δς ἵπ- 

{ες Ρε]οροππε/ μπα 5 εμΙης ῥατς εβ Αέρος; δε Αῄαπι νδι Ἔτοῖα ΠΠε, {πέες- 

1ςςτ. ες α 

ααάρυξε, Ὑαἱσαςα εχροπίςε» Πάμίςασίοπείη νοεε τεοηῦ ἐπάμιιρ. Φε]παϊόίαςς 

Ρίεσσπίο α[[εοίξ 632 Υι ροτε απεπα µας {οεϊεῖατερια αἶῆς ἀϊσπαπα Ιπάισατες. 

Μαΐπα οσο εχροπετε,σαΗΣ {αηᾷαπε 74:09. ἣδαπα πεσπε Πὶς Ιαμάϊς Ίσεμς,πε- 

αιε Ριφεοπί5 αἷ]ας γοςς ορδ»επα 1ρίεπιεε Τεἰἱαπιοπεπιεά (ες, ὃς γετβπῖε 

Εε Ἡετειίεπι Ἱοποτῖς εαπ/ὰ ρζορτίο οτε Ίσα πιασηζ Πετοίςπιαδπαπα Πλυπα 

4ἆ σµµαχίαν Ιπιβαβς, Αάπεπίβεαυίεπι γίόετας εὖπι ΤεΐαπιοΏ αρίτατες «ο8-- 

υπ ὃς {4 αἀμεητας τα οπεπι 4Ώ{ε «τετα τεάάεπάο, ρεῖὰς αυλπι αἡιά 

Άσετει ἀῑεετεῖ-ας »ευπα τοβαβε νι ΕΟἱ εχρεώτίοπεπι ραταηεῖ {πρρειίας γθ- 

ΠΙτεξ. 
Χᾷ ὦ ῥυῤ. ]εοπῖς Χεπιεδί εκυιήπτα οἴτεμπηξετερας Ἠετειίε»:α είπα πος ἴ 

Ἠαδίεα βαπϊσπι Τεἰαπιοπ 1άῦει ὰ Μραείοπε «οπµες[ἀείοπεπι ποίρίτο]επα ἱΠε]ο-- 

ατε Ἐκ απα αθίοπε «οἱ ρίπιας απεἰᾳποδ,αυππι αἴσαμεπι Ποίρίεῖο εκ ρ]εραηῖ» 

{οἤτος εῆε ρεἰπιᾶπι Ώεο Πβαπάμαι γίπυπα οβεσσς, : 

κελήσατο. Νες] .αΗσπι.ΡΙΟ ὀμελήσατο. Αοσαπιεά. ὁκελησάμόω» ὰ νετρο χελέομδὲ» 

αιιοὰ ὰ ΒΑΓΥΕΟΠΟ αέλομαι ΞΟΣΠΑΣΙΙΣ.ασογθαῖσι νεχταρέαισο]λ.ε. τῶς ἐξ εἴγε ἡ δέος γέκπαρρς 

ὠκίω. Ἠετει]επα Αμοισευωνιάδω ὰ ρμτεΏᾶίο ραττε ΑπιρηίἘγοπςε ἁταῖς, δε χαρτε- 

ῥραξχμαν, ος ε{ε,πολεμικῤγ,ὅσλοις δωαγ. ὃς καρτεραχριας Ώοτ.ρτο «οπαπη,ροξτ. «αβ- 

τεεαίχιωηε.Ὀ.ε- ὁ χάρπεεὲε πίω αἰχμζώ. - 

αὔδοκε,Ὦ οΚ.δς Ροξε-ρτο αὐέδωχε,Ἁ.ϱ.ὤρεξς, οἴνοδόκος Ε.ς. νε δεκτικε τοἩ. ρτο οἳ- 

νοβόλος «ΟπΗΠ1.ΥΕΤ{Ο χ4Π κ. παρὰ τὸ δέχεθαι 3 ὀνον.Ἠαηςο ΡΗΙαΙαπη χευσ
ῷ πεθεικῦάν 

νοςας,Ἡ.ε-τῇ ποιμλία σἩ χευσξ τεβαχυκδίω. Ἐε ΑπίβατεΏις. ππεταρΒοσαπι αὉ αρτῖς. 

{απαρεατη, μὴ {εεῖς Ἡοστεπε, Ηῄς ασποίσῖε. : ον 

ὁ 9.ΝΙαήσησα Ἠετοι]ες. αὔνβισε Ὦοτ.ρτο ἠύδησειὰ νετβο ἀνδάω. Ἐϊποτ. Ὅτα» 

εἷο Ἠετεμ]ή5,α παπι απ απευπη βάϊο[ις Τεἱαπιοπίς εοπεξρεσ!5, Ρείταα μας νος- 

δα Ιπά]εαητ. θυμῷ Φέλώνη.ϱ.μς' σπουδυμίαγεἱ ἑκὼν.Ῥουτὸ αῤα) Ιπτεήσε ἐυόὼνδι ἂ- 

ἄσυσας {ωσαε περ].αασαιιτηθττί εαμία,ρτο Πχουσαιςο 

ιά .. 

ρ δε, 

παρᾷφεβζόξο ἔπῳὸ. στο” Ξ τφ ος 

κος κο ο ο νωῦ σεγωῦ ἐωλαῖε σὺ καεί  ΝΗΛΕ ΣΙ ΡΗεργό 
τοσοῖδας Ίπιρεπας οτο - τν : ν Ἔ 

Ἕρατς εχ Ετϊοσςβ εορῖα- ος » παλδα ρασνὺ εξ Ἐει- Οδ {ασ ρρῶ»ῇ: 

: ς ος 

σε απτποίατα ΕΕμτα ἃ μισο Ένα, εονο- {μη αμά σε» εκ ΕΣ’ 

Ἱππρειτατυπα, ποῦής απ τἆ- αὐδεὶ τῷδε, ξεγγου ἀμκὸγ; ζωμ Ῥη]εγήο » δο/ρί- 

τν. . / 

Ώωπως ἑο[ρίτεπι οἶῖαι ξατα- µοιείθον πελέσαι" ΦΕΊΑ ΟβΥΗΙΟ 5 βεκα]επα 

ταπιεχῃίδεας :απὶφπϊάςπι σον ᾖ ἄῤῥρκτον φυαῦ» νε εκρίδεα, : ΡΕ - 

Σπαπ]πεταβαἡ ἄτ «οὔροτε» 
απεπιαἁπισάπτα σο απαθ᾽ ον 

«σηεπαπς ἱππο]αιτρε]ήςικο- ὅταν 

ὥσπερ τόδε δέρµα μβωὼπεεισλα- ἀπ 1ηγαῶο ΟΥΡΟγέ» 

πεπιμήπιοιΏ ἠος εν” 
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πῖςςασαπο ΕοσΑΠὰ, Ρείτωαπι 9ήρὲς, ὃν πάμωζωτω ἆἅλω «34ΜΗ Τηρ Ίμης ατα 
οπιπῖσπι ἱαῬοτᾶπῃ ππεοσαπι Πο η ὦν Ἱδειά κος η 

Ὃ ο : π αΠεγώσοτ ὦ Νεμέα. θνμοςα ἕ- ᾖετο , σ141 : 

οδίεας,ἴπ Ἱεσοεα Ιπτεσξεςῖ: 6 κα 16 5» αμα ο 
. 

.. . . 

απίαυε «ππιζο8 ΟἵεςΟΓΡο- απεῶτο, ρ ος ΡΕ {άδογήη 1477- 

τἷς απίωί πιασαϊευάηε - παώτ αρα οἱ φαρδρ πέµνθε- ᾖεεῖ οἵη ὃν Νεημρα, Α- 
τωπ] βε ρτα τας. Ο π εὖπι ὃ--- πΗΠΟ/Σ4; 4ΗΣΕΤΗ {το 

Ίσοιτας εΠει Ἠετεπ]εο, ἆρὸν οιωνῶν μέγαν αετό; - πες. Ἠσε 111 [ού μμεο 
Ὄεις {ω Εσηυτη εχαυάίτα ὰ 
{ε΄ Ρτεσατοπῖ, πιασηατι 
Φαιίαπι απἵππα τερίπαπι ος 
εἰπιῖας, απο.αασυσίοεσῖ- ϱς4424Π2. 
πτατας , ετίαωτετα αηίτωστη 1είτίαπα {επάς. 

. σν 3 3, ΄ . ο ἓ- 

ἄθεα ἕ ἔγσον µ ἔκμέε χαεες. {4405 Ώειμς ζερτη αμήν 

γω σε νωὺ. ος ε{, ὁπὶ αὸ πειρόντος θείας Ἐυχαῖς παικετέυω» αὐδρειότατον ελα» 

διώνι ὃκι τῆς γαμετῆς «Ἐθιβοία, γλοέδει παἰδε. Ἐτίοοςα αμτεπι» ομᾶπα Ῥεσίδοξαπα πο- 
πάπας Ῥαμίαπς {η Αεεῖς. Αἱεαξβοί Εῑε Ετα, Αἱεοζλοιι τες Μεσατεηβιπα , ὃς 
Ῥε]ορίς πλως. Ἠίπς «οἰῆίσίε 9εμο]. Τε]απιοπεπα ποπάωπα {πήεερταπι Ρτο]ετα 
ὀεπόεταβε, 

ἔβνον.Ἑ είετ Ώος αἆ σώδα,αχετα Πέτα οἴπι Ῥταίἐπεῖῖσις «οπής Ποίρί- - 
εεσι Πετεπίες ΤεἱαπαοΠ{ νοΏετ. αμῶν Ὦ. ε. ἡμέτεερη:αιΙᾶ Υος ἴαπα οεουσηῖε Ο. 
Α.Ργτλ ία Εῑθ. .µήδεοση αλαασάσαρτες αριοῖ;.Ἑυπάετη παιθα ἀῑςΙξ ριοιεῖσ]ον Ἡ.θκ[αχα-- 

ἔεγε, αὐαβ ατα ὰ εατο Ες Ῥτεσῖ ος ἵππρειταευπι. Ἱεασαε 5εβο]. πια]ὸ Τεἱαπιοπά 
Ίος ετἰθηίειας Π Ρροξτα ἀῑοετε νε[]ετ,λίρσομαι σε ὃ ἐμὸν Φίλον Ἰθλαμώνα ἔυτυηγῇ πελέ- 
σα70σο ἐρ γέ ΑΟ: 11614 Τ. ἙΙά/ποΊεΙΗ ΓοΥΣη ΠΑΣ γεάάῶ; : εἶπι Ώαες {επτεη- 

εἴα Ρίαηαπι σης οοπβταόοπεπα τεαιΗΓατ,νωὺ σε λίόσοµαε τελέσαι ἀδθ τῷδε µοῖ- 
Ἐἶδου σεῖδα. δρασια), ἔέίνου ἄμργ. Ῥοβ ενον ἁμὸν {αρρ]επάπα ἐσόμδυοΥ » λωησόμλνον» 

γε] εα]ε αυίά. λα 

ὃ ἅ. Ηος εβ,ὲ ὃ ἔσεμδνον ἄσθωτον τὸ σώμα ὥστερ ἄτρωτόν Ὅξι τόδε µε δριλαμε- 
βαῤον δέρµα. Ώ οσατ ΊΕίτατνε, απετπαἁπιοάυπα Ιεόπίπα ρε] Ύμαπι οἰτεπηξε- 
τεαε, ετατ ἱπιπ]πεσαβα]ς» Ώς δε αἩις Τεϊαπιοηίς Πετες Ππυμ]πεταδ{]ις. Ἐε- 
Σηητ αυεεπι Αἴάεεπι {οτο «οσροτε ξαε ππα]πεταβ {1 επι,εχεερεῖς Ιατεῖδης αμα: 
ουδά 1πτεγροβτα εἴἴεε ρπατεττα » Ρεῖ]ε Ἱεοπῖπα ἴερετε ποῦ Ῥοτεταε Ηετευ]ές 
εἶπα Αα ἀπεωσαω νΟΏεΤες. 

Θυμιὸς εἲ ἐπέδω. θεα Ώδευτ ηπωτητα ὁ θυρὸς πζῷ φυά): νε οπεπιβἁπαοάσπι εος- 
Ῥοσε,βς εεῖαπιαπίπαο ἄζῥητος εἴες Αίας: δε τοβοτε Ηπιμ] αἴαιε απἰπιοβεατε 
Ίεθπή αποϊης, - 

πώτ᾽ ἄρι. Ἐκαιάίτατι ὃ {ε 3) Ῥτεεατίοπεσι αααἰἷα Ἱπιπαϊα ἀῑοῖσας εεβα εί 
1αρίτετ.ιάππαυς 1π Οἰσπαρ.(.3.β. απεβτιε, Ααιάίαπα εβς Τουῖς θεση. : 

θεα ον ἐνζυ.ἷος εξ, ἠδεῖα οἳ ἡδονὴ ἀμὰ' διέκγισε.Ἐς οπίου» ν]άεειτ 9ε]ο]. Ιέ- 
οἵβε χαρὰ σζη{Ἡρη,πον χάεις σταΣἰα,ὑεπεβώκωηο. Οιοά { τεεϊπεατητ χάρις » ας 
εχροπεπά πα ῬΗτο,Σρ/πάμηρ:αηΣεπ» ῥεπεβτη({ε1].εκαιάϊτα Ῥτεατ]οπίς οπιξ) 
εμπο ἵπγης σἰσή]σμὴς Ὦ. ε. εεβίζαγαΜ12. Ἐδο γεῖαιε χαρὸ Ρε εστετη. Ἠ]ο κηζεῷ 
Ἡν Ῥοπαπνχ Ρατεεπι ἠπτηΐτας τ4ππαρτα παεεαρποτα αἳ Ἡς απ εεῃαπάο τή μπα γς- - 
ἆμε]σταπεῖ ππουεΠε, 

πάσπαΠ 44414η2. ὅμαμέ αΗΣ6ΤΩ ἴρσης 1ρ/1. σἰσΙαήΣ 



σα ΡΙΝΡΑΝΤΙ 

παράφέρσ» 

Έετπκε, τι ροῖε τίς να» 

τἱεϊπασάϊ Ρεσῖτης, ἀῑχίτ Ἠα- 

Ρεδῖς Εσπη απετω ρεεῖς ὃ 
Τεαπιοῦ. Τ1ταπα απτετη 1]- 

Ίαπι (αωπαορετετοβαβατη, 

δεδεἰ[ῖεα ξοτεταἁῖπε ἵπτετ 
Ρᾳσηαητες τασηιᾶς βαρεπ- 

ἆαπῃ,Αίαεεπι, αὓ απῖς απ 
αρῥατπεταῖ ποπηίτς, ἀεπο-- 

υαπϊπααῖτ.- Ίτασυς Εὶς ἀἆῑ δις 
1ςο «οπίεάϊτ. Επίσπετο 
Ες πή μα ἵπ' Δεαεϊίάαταπα 
τῖτιαδας πασταπάϊς {1δ-- 
Βεπάπτα , απάς 8 θπΊηςς 
εΏΏπιοσατς τεἰἶεπι , ἴππο 

1οησῖος εἴες παιταίο. Δά 
ΡΙγασίάεα , Ῥγτσεαπα ». ὃς 
Έπιβγπιεπετα πηῖμί Ίαπατς-- 

οἀειπάαπι, ὁ Μα. Ὑεπί 

επῖπι ἡ]ῆς επεοπήππη ὃ ππεο 
Ῥεπα ρτοπηρτατη»,αποά δε 

Ατσίποσαπι Ὀτειίοφαςαι- 
εστι Ἰπήταείς, ραποὔππια ϱ γεῖδίς ρετίεσυας. 

Φοφὴ γικώλ.ἠν» 

εἴπευ τε φωγήσαες » ἅτε ειαύτό 
αλεο. 

” ἃᾱἳ 3 ον 

ἔοσεπαί τοι πῶς ὃν οτε, ὢ Τελα- 
κών. 

καὶ γην ὄργμχος φάνὭγτος 
κέκλετ ἐπωώγυμον ξυρυβίαν 
Αἰαπα,λαῶν ὦ πόνοις ἐν- 
ποιγλον Ἐγυαλίς. 
- 3 3 ἀ 5 ΄ 

ὧ, αρα εΙσπογ, αὐτικῷ 
ιά 33 τν Ν ” 

ὄζετ᾽. ἐμοὶ ὃ µακϱ πά- 
σας ἀγήσαὣζ ἀρεταί. 
δυλαχίδᾳ Ἰμ τ΄ ἤλυβον Μόϊσα 

ταμίας 
; , 

Ποβεῳ τε κώμωγ, Εὐδυμλνει 
Ὅπει Ὁ Αργείων τρόπον ο. ο : 
ερησεται που-κ ο βεσχ- 
«99Η5. 

μκτάφρασς» 

Ῥλλμηηρ [σαχ 
“ΨΕγΗ γάτες. ΕΤΗ δὲ 
δμβ σµεῖη Ρεεᾷ ὅΤε- 
{ση τ «' ἱρ/τη αι 

«444 αΡΡαΤΛΕΤΑΣ αρρε[- 
τἐσμλΣ ασπομΗμετη νη]- 
4ὲ γοὐηβατν ΑΟ 
Σ4/4ΗΥΗΠ. 11. Ἰαύογ]ζης 

ο βαρεμήρα ΜΥ2ύ. δὶς 
φιμμ». 11) εδα/ρ/. 
Μ141 ααγεη {οηςμης 
ε[ετ οΏγηες ϱὐΠΗΠΕΡΙΟ- 
}47ε γίΥΣΗΣε5.ΡΑγήαεἲ- 
44 επΏῃ γεμί ὁ ΜΗ 
41ῤεη[αρον ΕΒγέβεεζηε 

«ΡΥΙΙΠΟΥΗΠΗν ΕΗΣΡ}ΗΛΕ-- 
Ζ4φμε ΑΥςΗΙΟΥΗΡΗ 110 

μρέΗΥ νεῖφηε Ραμβηηῦ νετοῖ5. 

ἀῑπέν τε.οἱσηίεαξ Ἠετομ]ες Τε]απιοπί ἔοτα νε ΕΠαπι Ἱαδεξε. φωγήσαµ Αεοξ. 

-ρτο φωνήσων : ἔοσεται πηςετί ζαπ{ Ρτο ἐσεται,δὃς -ποὶ Ὦοτ.Ρτο σο). [ ππεπιοσῖασα αἳ- 

επι αὐβισή εκαισ εοπῖεςῖε πα[σίεμτμπι Το]απιοπί βΠμπα, αὉ θα] αμα αρ- 
Ῥατιείας αωντα γης αρρε[]ατί ,παπι αὐτὸς αφ ]α εΒ. δορΏοείςς Αἳ. αἲ αἲ ΑΙά- 

:σεπα πεγοάμεῖε ποπηςῃ [πηπῃ ἀεάμεσπεσπι,γε αά {παπι εα]απάταίεπι αἩμάστες. 
χέᾷλετ. Ρσο ὀκέκλετο. . ε. ὠγόμωσε, πα αέκλομισε Ροξείευτα εξ ρτο 

εΟΠΠΤΗ. κελεύω. Αι Ὠῖς εῇ. χαλέων ἐγομάζω. Ἠτης πελέμωκώτατον ἔοτε ριαάαῖε, τη-- 

απίεῃς ἔκζαγλον ο) πόνος λαῶν ὠναλίου, Ἡ. ς, λαῶν ἀρείων. ἔκπαγλος οεκστῖς Αῑπ- 
4. 4. Ῥγιῃ. 4. 

ὃς ἄρα.{Γ οπο]υβο οτατῖοπᾶς Ἡετευ[ΐφ,αια ρεΓδέτὰ {ράϊειεἶπι απτὸ Έατεῖ : ΥΕ 
Φώτα ὦ ῥυῷ ἀῑκίε ραπ] ὃ αητὸ ροξτα. ες 

ἐμοὶ ὃ.Ῥτα[ειπάϊε ]οπφίοτεπα Βσήταπα ἀϊστς[ιοπεια Ἡ Αεαοϊάαταπι Υιτευτςς 
οπηΏε5 ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΤΦ νε[]εε-ρατάταιε ἵας ως πὓι εραποἀοα αἆ 1πβῖ- 
εασήπα εποοπαίμία Πτα νηιοπῖςοΕΗσῃ Ἀεσίπεπβωπι.α.ἀ- ἐμοὶ 3 ἀπεείγεαπ]ου λόγῳ τὸ 
23 Αἰακιδῶν πάσας ἀθετιξ ε)ηλάσα φαει ῦλ ον ὃ σαωτόµως κο Ἀργίων σεοπον ἐγκωμιάσων .- 
λακίδω, Πυδέων,}) Ἐνδυμδό, 

ἀγίσωῶσερτο ἠλήσιῶς. δὲ βπιρ]εςα ρτο εοπΏροΒ το Φηγήσαδζ.παµύαι χώμωνλος εἶενασ' 
σὴρ Ἡ Ἐγκωμίων. Ατοϊάοτιιπι απτεπι ΠΠΟΤΕΠΙ ποτατ,αιή Ὀτεμί{οσιεησῖα,«διτὰ ασαπα 
Ίοπες ἀεΙεξταδᾶεις.ἨΗαπς Ιαιάξ ἠ{άξ ες Υ{γβε βέγεητε 5ορλιοςᾗς επ ουᾶε 5εβο]- 

ο 12 



Γς τἩΈ τοῦ νε - 
ΤΠώῤτ᾽ δα, ποτ ἐλεέα παδτεταλρδέα. 

(Φάῦδος }ὸ Αρλρλιςὶ σομτέρρεν βεζλ»». 

υ παράφεασς. 

:"Ἑε ἁϊῑσαπι ντ Παβτες 1Πή 
τΣαπιροπὶς ΒΙή , εἴσαπετηια- 
-εεσπο Φεπετε «οπιυπέτας 
«Ἕπτβγπιεπες , Ῥάπετατο 
τες νἰξεοτίας ᾱὃ Τπππο, 
ἀἱτας απτεπῃ ὁεωεα ἔτοτπ- 

:ἆοα Είπα . τεροτεισήπξ. 
“Ὁπαπίατι απτεπι οὗ ες 
Ἡγπωποσαπα {οττεπι 1ω Ἱαςξ 
εάπχεταπτ 1 Ἠῖπς εὔεςε- 
σαης νε Ρ/Αγοεαιάατυπι τεῖ-- 
δας 1ᾳ Αερίπα-νπάε οτίση- 
ἁτίαπετηεπωοτίασα νεσετᾶ- 
εἲ στατιοίοταπι Ἡσπιαοσαπα . 

Ἴσοτε ρτααπΏ Βιπιὲ τεστε- 
επιης. Ῥοτὸ Ἰω[αητατα 
Τ{ιεπ ή απἲ πιατεσο] ἆο- 
σηο.,πανς ντδεπα Ώς εἩα- 
χατη Ἱποοῖσπε. ΈαπιροηὮ αἲ- 
εεπι- επ άτατι τεθῃς σετεπ- 
ἄἲῑς αάβίδεης, Παπ Ἠείο- 

ᾷ {εωτεπείατα 5 δΕιάσ7α υέ- 

55 "οὐ ῥτο7ροπεΕ» σηασπ] ἃ 

αὐπορ. κὠλ. 1}. 

τς : 
«αβαρτο 1 γίκάς ἀπὸ παγχρα- 

σον 
α Ν » 9 3-5 4 

(σεις ὧπσ 1 μᾶρτας ον απ ευφυλ- 
λε Νεμέας» 

5 9 κο ἀ ΄ 

Ἄγλαοι πωώδφες τε Χι κιά- 

-σθως. αλεὲ ἅἲ ἄγαλο) ἓ φάος 
-ἷ- 

ϱ. «ἵ ΐ ας 

«ὐ µοῖραν υρθων «παν Ἔαλυ- 
αλέτ ε 

«δα Ὁἳ πάσθαν, Χαρίτων 
αβόδγτι καλλίςᾳ «εσω. 
όν τε Θεμισίό ὀρδώ- 

σσντες οἳκου,το)-δε πόλιν 
Φεοθιλῆ γαοισ.λάμπων ὃ , μελέ- 
παρ 

ἔρρρις ὀπείζων ο Ἡσιόσου 

μµάλα μα αντ ἔτος, 
σι σε φραζων παρα γέ 

μετάφροςης, 

Ἐερθτέαγήμέ ΕΙΙΣΕ 
φ2 ἔτι ὁὶ Ράα210: 

-7γ6ς αὖ 1ήπο : αἶνας 

-Α[γομάρ(ᾳ Νετεεα εἰῑἡ- 
βγες ]έᾳμε ὂ αὔμη- 
«μη». ΡΥΡάΗΧΕΤΗΠΣ 41 - 
121: 10 ἔψερη ζα1εΠε 
{672605 ΕΥΙΠΟΥΗ ! Ε/4- 
{γομάαγατη αμΣετη ἐγί- 
ὀμη 6γαΣίάΥ ΜΗ 1ή71- 

ααΠΕΡΗΙΕΡΕΥΥΗΠΟ ΥΟ7ε. 
Τβεπί[έήφηε 1ηβαμγα- 
-Σᾳ ἄομο ῥᾳπε γζόδεπε 
ή εὔαγαῃ 107. 

1/4βροη α4ςεἰη [μάς 
-7εβι σεγεμάᾳ αάβίρες, 

Έεβοά: να]άε Ῥοπογας 
-φαεπο νετ, Πή/σηε 
τεζρη/εη5 «95 Α607Σ1ΣΗ1. 

: 6 Βαίτεβατας , ή (ἀέπιαυς γετθῖ Είίος αἆ Ἰαροσασι Ππάϊαπα Ἡοτεατας. 

ι ” 

ΒἩ Ώ 5. να σα, - ο 

σαν το Ὢὸ ήκας. Ἠος εἶνν σεὶς οίκησαν Ί9µ0 παν κχρατφ ἀγωγιζόμδνοςἳ τες νϊέχοσιε 

«εεσεη(όπεατ Σβπήςα,βπραῖ5 νπα. Νεπιεοσαπι ν1ζτοσίᾶς ποἨ «ΠΗπιεταί:ΟοἩ- 

βας αμτοπα ες Μεπη.ε Ργτμεαση ΕαΗΠε {επαε] Ἰεπαςοπίεατα. Νεπιεα Ἐύφυλλος σὓ 

{ψ]αασα αρρε[ασατ. ἀγλαὼ 1η{ετηῖτ [είς νοσίθις παῖδες τε}, μάθωςνας σοῦδες ν]ὰεἷῖ-- 

ἔεε Δάμπωγος.Νοπβ η] Ιεριητμάσεωες: {εά Ἠ]αά εκ δεο[ής «οττ{ξεπάήτη, νΌά 

οὔίεεματητ ἀῑδχιναν κώσρωες, αὐτὶ οἳ μώτεω». ΑΠετίτασ οπτεπι 1ρίάετα,Ῥοξταπα συλλη- 

σ]ικὸς Ιοσιή:δε Ργ]ασἰάεα Ὀἱ5 Τβ μπα, ὃς {επιεὶ Ἠειπεο νὶούΐς., Έγτίβεαπη {ε- 

σηεὶ επχεαΣ {Ππρεεεβςε ντ τείεστες ας Ειιβγπηεαςς εετείαπα νἱέχοτίατη Πεηπαῖ- 

σατα τεροτταίΊετ :{εὰ τὰ οπἡτεῖς: ααοά τάπ1εΏ εκ επι. ε. Ἡτ. }-εοἱμσετε ροί- 

Άγωµς. Ιβιάεπα εεῖαπι αἲξ νοσεί (κώτεως Πσηϊβσατε τὸ κ μητέρα Φερσύχουν- 

τα: πεσιε ρτοδατί ροΏε Ἐπτβγταεπεαι βήΠς Βοζυπι αμαπευ]απι. Οωσά ἴπ 

μῖ5 τεὸς µάτεως Ἠεπα.ε. αΏίβτ.3.Ροξοσ]ταείοπε οδετααιάπαυ», νε εκ ]οςἳ {επία 

εο]ήσεσασαης, ος εκεπέωρκή σος 

νὰ ο) ἄγαλο. 5ἱςρετ πιεβη Ἱερεπάππι ρτο «θαγα2» Ὁ. Ἑερείπια (ΡΙΙόδα 

ῥτοάμότα, έχαπι ἄγαλον ΠΟΠ περ]εέζο θµσπα.[εὰ Ώοτ.ρτο ὦαρ-Ροιτὸ ας. 

χῶ: πες ἀῑσϊ να]ε 5εΏο]. α-ᾱ. ὁπείαν ὃ 2) υλάκέω ὕρρον µρείδα αφήγα2ρν εἲς φῶς, ὁπὶ ταῖς 
Α ΑΑ7 

ων σωμα ο 



72ο 
ἑαυῦρ αὐς θείας 

ΡιΝ ὉΑ ΕΚ ΙΤ 
!Ἠῆῖς ἑαεἲςὸ {μα «αταήπα εοπιτηεΏάας Ῥίηόασας, ας ροίμπι -αἶῃς-. 

ταίειτε {οἶετ. Νες ἂε {ή εασπαϊηῖς ἀἱρηίτατε τα
ησήπα Ώᾶς {ητε]Ησί νι]ς, Υερη-. 

το:{εἆ εείατη ἆς πωπΊεσο «πΏςο 

ὃεσ.Νεπι.Οάᾳ. . 
Ψαλνχιδὸ.Ὦ ος.δεπῖε.ρ 

ελίάατατη,α ας ἵη Αερίπα Ες 11ο τε 

αυῖ εατα Εγπιπῖς οσπαπέναματεπυ» σὰμ 

εα.Αἱιεροείςὰ αφλλίνα Φεέσος χαρίτων,{πητ Υ]όχ. 

οδεσυΏος ε{τμχαταβρέλοισι. : 

τόν τε Θεμιήν. 1:οἳ5 ἃ ΤΠεπήβήο οἳο 

ἀβας περοτες ἀϊεμητι οἶκον ὀεδόότε ΠΟΠ απδά Ἱαρίαπι ετεκεσίωςς η ή] επίπα . 

εα[ε Βίως σορί Ροτεβ;: ἀ{εὰ αιὸά Ὥ]ας ὀωθοξίαν {αα ΥυΊττητε Ιπβαυτατίπε» ὃς ἆς -- 

ΏΟΙΟ εσεχεΠηῖ. 
πύδε πέλιν. δείδίεες Αερίπαπα, η/{α]ς ὅμωυν 

εἰς ξοιτὸ απία βοτεδαι νἱτεείρης δὲ ορίρης»αμαςς 

Ν 

πα οζμσηα μα τὰ εχταπΏῃεπηρε 5.ὃς ὅ Πβηπαίοτ. 

{ο ΟΠΗΣ, Ῥαλυχιδῶν. Οοπιπεπάρείο ἃ επδη Ρ{αἶγ-.. 

ππροτε Η]μβείςεκ ατα Βιετητ ΕΠ νιέζοτες» - 

{ᾳ πιατ οἩς εοσυπα παξτίσοπεσῃ {ροῖαϊ ροξ- - 

οτῖα]ες Πγπιπῖς αβόοντι Ώογ.ρτο - 

απᾶτεσπο .-ομἷας Νεπι.ε πιεπαϊπίε, ΗΣ -- 

μο: παπα Θεοφιλῇ «ες εαν ἆτ- 

ματίς ᾖοπηϊπίδης ὰ Ώεο ἀοτῖ - 

Ρυεασαπε γείετε5 ενε] ασῖα Ταρίεες ριταείεῖις Αεαςί ρατετρεῖ Ένπετς ετε
άερατας 

1π Ρταίατι Ααςϊάατηπα περοϊπι-- 

το λάμπωκ ὃ- Τναυς ἆ Ταππροπε ΡαἵτειαΏετα 

οἱάοᾳπαπα ες Ηεβοά ΡΙχεερῖο {εξξατασ,απο 

μελέτη δὲ τοι ἕερρν ὀφέλλει. 
α {οἶδπα π1ο εκεπαρίο» {εὰ ἁοευτωεί-- 

1 απιροῦ ἁῑσίεατ ὑ;ῶς φεάζων » Ώος εξ» λέ-- 

Ἰἆ ος παρα 2 Ὀδαπαίταπι μελέπ - 

3ἔργων Ῥτοπαίε,-- 
ο. τες Ἶ 
ἡδσά τε, 1.απιροβῖς αἷία Ίαμς, αμὸά πο 

το εεῖαπι εκεῖτεῖ π]ιος αἆ φιλερχα». 

29Υ. 59) «ολο Ἡ ἅπος Ἡσόδου δρ μα. Ου 

εοπιπιεπάαε ἃ φιλοπογίαναπε ΦΙλεβ---- 

ἆ ςελοίίαβες ες {ετηί γετία εἶις. ᾖ. 

ἔρρρις ὁπαζευ. 9εὰ αποταπα Έργων µελέτέω ἱητεΗ]σιε 2Ριτο τῶν ἄλλων {εὰ πι. ὃ- -- 

2219): ο ες 

περόρεασαν. 

τεαοεραιῖβαυε εἰπῖταις 
εοταπιαπε οσπαππεστηπα.1]- 

Ἡς -αἆ νύτεατετη δε ϱ]οτῖαπι 
εοπιρασασί5.αἀ ἆπεαε ὃς ας-. 

εοπιπιοἆεε-Σάστη εἴαπα οὗ - - 

Ῥερεβεεπείαπι ετρα Ἀοίρί-.. 

φες 2πωατας 1-6 πιεάΙοετίτα-
.. 

εεαι απιάεπα απίπα Παάιο . - 

ρετίεαὐταστπιεάΙοεσίτατεσα : 

τετὸ εοπ{εαπατῃς.τεᾶπες, - 

εουσε εοπτεπῖᾶς ἹπαΏετ.ἵτα- 

ψετὸ εἶας πιευς ὅς Ἱπσας 

εοπ(επείαπε, τε αἨπά ἵω οτε 

αἩπά ἵτπ. Ρρεᾶοτε Ώος Τὰ”. 
Ῥεατ. Ἐεάχὸ εὔσπι ὧτετις, 
φι Ἰδασῖα «ος ετὶς ἁοπήττῖς, 

᾿ ἔπῳδ. κώλι ία... 

ο. 3/ . ε-. , 

ξιωὸν ἄσει κόσιον ἑῷ Φθλοα”-- 

2ῶν.. 
καὶ ξένων. ἑνσργεσίως ἀγαπᾶ- - 

εέλα ὃ φνώµα δώκων». 
μέρα 9 κατέχων.. 
γλὠσσα οἳ 6κ ἔξω φρενῶν. 
φαίής κέ γη αἲδρ ὦν ἀθλλητώλση 
ἔμ, ον. 

δαξίαν πέτεαις ὦλάλλεις - 
χαλκοδάμαντ᾽ ἀκογαν. Έσω σφὰ- 

"Δέρχας 

φον δρ. πὸ βαρνζωγοι ά- 

ἀπτεταῖῖας εοτές ρτα 
ρω -- Ξ ος 

βα. 

μετάφεκσέο - 

εοΠΗμε οαιέασί {επ -- 

αν [ο αἀάπεεης- ο” 1 -- 

ῥυβηες οὗ ῥεπε[αξξα 

απιασμτ: πεάΙοεγ]έΑΕΕ. 

Φμίάηι. απάο ρέη[έ- -- 

ζΗρης » ηΡάΣθέΥΗΣ4ΣεΤΗ -. 

γορὸ ετλα ΤεΕΠΠΕΗ»-: 

Ί1ῃσβα 4ΗΕΠΗ 00 εξ 

εχέγᾳ 11ΕΗΓΕΠΣ. Ώε{εέό 

αμ να Πηεογ Αῆίε- - 

ζ45έβε ΝανΙΙΗΗ αρί--- τ 

ἄες 1ΗέΕ7 41ος, 47ὼ 4ο- 

21111 5Εἵ1 ἐοζείΏ. Ῥοξά- - 

{ο 1ρ. Όπρες ΡΗ:8-- 



“πατε σε νι πα 
ζμνα οΏι : Πο Ίδεες αος -αευσυπέπλου Μναμοσιώαρᾱ- -μά δή αἶεὲ [εε- 

-«ατΏ]ετας τῖσατα Π]απαεχσε- ἠἡγέ. ὤπᾶς ια ἄμγεα γείε 

λετε Ἔσο 1ρβ5 Ὀϊτεαι έοα- 25 νοορ το : 

τεἷς Ρατατη αφ πασι ἆαδο Ρο- τειλαν πεις ουτερόσ .. πύ- ΄ογηαέό Μπεπιο(}ηεςν 

ο εαπάααι ;Ἡ.ς. {ρας {αασαπι λαο» Λ7οάµΧΕΤΗΠΕ ΜΗχέά δο-- 

ονίτεμτάπι Ἰαπάες απξαδας, 
υπό ηµΤὸ ΗΗΠΙΓ σαᾶ- 

« ςαὔππεη επςοπασα{άσμτῃ ἔχ- - τσ ΡΟΥΣ48. : 

«Ἠϊδεδο, απσά αἶτὲ {ασεῖα- 
:εα,ρτοϊπάόασε εχρεάῖτα Μυία βµα Νεπεπιοβίηες απτξο ρερ]ο 

ἡαβσαίς,ρτοϊηόέαπε ρτα-- 

οἶατα αἆ Όεπε πιησατας Έ εδαταπι Οράπιά υσθῖς Ροσῖας τῶδῖ α/ρίταητες {πο αἴβατα Φῑζτα- 

-μης, ὃς Ρτοάαχεσαπεῖ Ἰάσεσι. ο 

ξωωὸν ἄση. Ἠος. εἴε» ὁ 3 αὐτῷὸ τὸπατείφ) Αἴήγῃ κόσιον σπωάσθωτ. Ίνααι ρηέο 

«Ροξταπι ἵπΏυετε γε]]ε,Τ,απιροΏεπα εὰ πηεπῖς Ηεβοᾶ ριαεερταπα» ῥτορτ]άται- 

αυε εκεπἀρίεπι ΒΠής ρζορο/μΜΐερνε Γοτατι βετοπάάτυτα εὔεπε Βασ β, άααε 

σ8ὰ ἑΠποταπα ραισὶ» Ῥάτ ίσαμε «οπαπαΏς εἧςξε ἄεσιι ὃς οτπαπιεπεµπα. Ρηταξς 

ςεἰνπιίάίας Ἆος ἆε 1/απιροπε ἀῑδτωπα, αιὸδά Ρεῖμπα Ῥετάευπῃ Χειαίδαα απο 

-Λεσίιπεζαεαπα»νε ὃς Ατπεζισμώμσι νῖτευς ρτααἰραὲ επιίομ]ε, ἀείετίθεης, παπά 

εδυδὶὸ [παιαής ῥταςοπἠ Αερίπᾶπα ουμασίτ«ρεὰ {οτῖες «οπτεστς πμ] εαὶς τείρῖ- 

εετε νἱιάετατ. τος : Ξ 

ο) ξένων. Ίαας αυ Ἡοἱριεαματε:ᾳ..ᾶ. ὠγαπαταί Ὦ ὁπὶ τ
ηφικοξώίᾳ. σαι έένων ἔνερ- 

«φεασρραβπιὸ ἀεὈες Ίπτείμβετα ῥεπεβεῖα ἵη Λο[ρίεες εθἰ]αχα. 

μέτεα ναι» ὰ πιεάϊοεείταϊ» {μάϊο : νε] οἴϊατα ἄτετυπα ἱερίσιασυπα ὃς Ώο- 

πεβατήπα απαοτε. Νάπα 5εἶιο].εκροπΊς μέτρα» τὰ σοροσήκρυτα» (εσισῆια ε
ριωτο εε]αα 

βιπή Ῥοῦερτο µέτεια Ροπεβα.Ω.ἀ.τὰ µέτεια δὲ }ὶ Φεοσίκοντα τὴ ἑαυςῦ γνώμη µετερ- 

σφόμθωοςὸ κατέχωνήγρωω τὰ µότεια διαγοέρθυος ὶ ὀνορ)ῷ). 

γλῶσσα οἲ ὅκ.1ναις ἃ ρτιάεπεῖα. απι Ἡπσια εσττα ἨιεΏτεπι πος εβ, αιαπᾶο 

-ασῖς Ιοαιήεασ εὰ αμ πιεάίεαεας εβ. Ψε] ἴαυς ὰ «απάοτσε απἰσηἁ δε νετάςίεατε» 

-ααδά ποια αὗτες Ιοσμσεης ουὰηα {επεῖς, γ
ιάς Ἐταίπαϊ Ὁ ΕΙ]. ἵπ ος αἀαρίαπα» 

γησης μγη:ζ. ς 3 ' 

φας κὲ η. 1 αιςἂ. ριαἑαητία 1πίες αεΏ]εεας, 
παπα ἃ «οπηρασαςῖ5 θ16ετ.Οοπι- 

(φαταίοπεσα αὐτεσα ἀεείατας ρᾳταρΏτοςς Γαὔπα. Ναχις Ιήπ]α 
νηα ες Ογε]αάϊ- 

Ῥης,οοξπα ρτα(ἰαασία εε]εθεῖς.Ἠαπς 
Ῥιπάατί 1οζύπι τιάε απ 11. Εταπαι ίεα- 

1ο [211414 1 ος ΑάαπαΜΕΠΗΣ. 

χαλκοφάµωντ. Ἠος εἰ, ὃ χαλκοΥ φακάζουσα». Ἠος 
ερἹεπετοὮ εοἩ εσας εο 

-ααοά ἆππι ὤδηερν ποιεῖ ΤΡΩΙΚΟΥ» δὲ ξίφη δξέα σποιῖν Ιπτείτα ο:5 8υξ Εετττα αὈ{απαῖς, 

Ῥοττὸ ἀκώ» ρυσατισ ἀῑεῖ,εκ-α εκτεμβαο, ὃς κ
ογερτὸ Λεπζωδεινὴ) Φθέρευ: αποά 6α- 

εἷε «ος ἆππα ἔεεσωσα γε] 5 εκαευῖξ. 

πίσω σοὺ Δίρας.Οοπε]μΠο Ἀγαιπίνα ια εκ Ότευϊ Ῥήπηα Ρτοροβείοπίς τερετῖ- 

«ἴοπε εοπβας; εάσπε α[εροσ]εὲ ρτοβτετωσ{ε µοίςε οπιπες αε αιήθας παεητίο- 

σπα Ἆος Ἀγπιπο {εοῖς » Ἰαπάίους Ρτοίεαπυσασήία. Ἠβης αἩεροσίαπα {ατ ἆε- 

εἶαται Ταππα ΦφαταρΏταβς. Ὠίτεες Ρυταπι ασ μάπα αρρεῖίαε, νε Ροτε ρυη5 Μι- 

Ἕπς ἔπετατα. ο 

Ὁ βαδύζωνω.Ῥεεϊρμταβς Χ{ιζάταπα,σ πας Μνκμόσυδης Ζ]ωὸς Θλυμίν ἀγλάα τέκνα 

ετεδιάἀεταΏε, ΜηεπιοίψΏε χευσόπεσλος Ὑοςασυσ, ο, πμίαρσε
ω» ὀγεβε, 

ο σπεο 2 ή 



-- νυν ραπ ττ. 
αλέτειλαν, Ἠος εξε,αἰατεῖλαι Ἐποίησαν.νεἶ αέφυσων, αἰἐδωκαν. Ἠος {επ{α αὐατέλλὸ». - 

νίαγδασαξ ῇ.ε.Τῶσυ ο ἀμβροσίω σιµέεις αέτειλε,ρερΏτα[ας ὃς [γπεσάοε]ε., περ - 
͵ ᾽ Ν 7 ες Ῥ Β νά τ σ.σ 

Κάδκων. πυλαα»ρτο παρ Θβαςς,- - 

ΣΤΡΕΥΙΑΔΗ ΘΗΡΑΙΟ. - ΞΤΕΕΡΞΙΑΡΑΕ ᾽ ΤΗΕΡΒΑ- ΄ 
σα]κρώτῳ. : ποιραηετατίο γ]άχο- ' 

: ταπιαἀερέο. 

Ε:α δ.Οο 5 Ζο ο ΡΕ: ΥΠ. - 

Δ.Ε σι ΤΜΕΈΝ ΤΝ Μ:.:. 

Υπερμαόα Τβεδαλ{ εομγογγαπεὲ οὐ] πάει Ρήπάσγής Ρε - 
΄αὐ [[βηαίατα Ραπεγααή; υἰέίογία. ἆ εογβογή γόοδογε. 65 [ογια, 

αὖ απαγί υΙγΗΗ 18: ὁ [ἐβεγάγ η. ([1μάΐο, αὖ εὖ[άενῃ πουιήην ᾱ- 

{16 Μ/ο γεημο Όἶτο,φη{ Ρα(γάηε/ογείτεΥ ἄε[επάεμάο Ίπογέεπη - 
᾿ορρειέμή : ομὴᾳ ΠΕΡΣΗΣ Ραμ/αηη {ΙΟΥΣ {4 υἰζτο- 

ΤεΊα ΓΕΜΕΤΕΕΕΗΥΙ4ΗΕΥΊ4ἆ υήε Σγαπφ μή] [άΓεηε ῥογ{ζέμγ ἀοεέε-- 

κα... ε[[ε α[[εόζαηάα ποβς υὐγέδηε /λάίογα .Ἰ απάεηι Ο 4ἱε 
πωοξο εοΏε μα ογάης «4βο[]ήπεῖῃ ωε ῥμὲς υἰδζυγί ΡΕβΙά φον - 
αμε αλζογέσηη {ΠΗΡεγΕΙΩ1. -- -- 

΄ 
9 : 

πυρῤφεμσε 6ΡΟΦΝ ο, Κώλς Ὢ. - μετόγ Έσεν  - 

ΑΔ Ξ ας μπακ - Ἔ : 

Ὁποπασι »ὁ Ρεαα Το. Τον β πάρε ριώκµεαΘ νέα, ΟµοάήΣ ῥγαγεγίσου -- 
ὃα, ΟΣΠΑΠΠΕΠΕΟΣΗΙΗ 41Ο: "χιλῶν ὁπωείων μιώλι : το 

Ίπῃ 1 ταο {οἷο εχᾶτεταης, εώς «θλα Άνμον 2Η7ό ἔεασα ΤῥεῥαΣοΣ- τρ 
εν 

απίτοση τπυπωπιαχϊπιἑοῦ- νο ο, Ξ ἐς Λ47ΛΕΗΣΟΤΗ ραεγἱοσς 
Ἱεβαβί δε τεετεαβὸ Άππα:- . ἔθράναιρὴ ῥᾳ λβλκεἈρεπου σατε-. -. 114 {ΙΩΝ ΣΗ18 

ταὖθας Βασςλί απεσιωίπ-... δέ οὐ αβίο η «τήγερο 



το Ἕππησο τα ντ τοῦ 
πάν ο. ος σα. ο .. »αἷκ ἐνευχαί-- νεος ᾿σετεγὸ φμῇ 
επι ατεῖς εγτιδαῖϊις τε- . 2 -. ικα. 1 ἔμεεμες- 
φεηῖε Όετείε εοἳ {οἶεπαι, ο. Διοέυσον 5η ὤδΗ11 Βσαδησι 2 ση» απδά µας Ποσο, Π]ελασί- λθυσῷ; μεσονύκτιον 44179 14ρά1ᾳ ηοέξε π]η- 

ο ος «θκρνφκν οκαρί 
ενας Απ Ἡετευ]ῖς οττῃ,- ο - ενας -- ο μα. 

.) αυπην Ὀεσσατα ρτςΏαπείί- 
Άπναπι Ίομετο, απτεας εἴασα΄πΊπες ἔπηἆετε ταἰεπίετα- επεάίᾳ ποᾶς εχεεριΗ, 

ἘτεεψαδΦῳ.οιτερβα ες Πῖς αής, πα]19, ὃς επίας Ειετῖε οκ 4τβιπιεητο σο][]- 
ρε : οἰμ[άξπι ποπαϊπῖς Εῖς αυαρευ]ης εἶας: δὲ Ατπεπιεηςς αι ἰάαπα απεπιΑεὶ» - 
Πτορβααῖ Νεδα]α-{αείς ἀε[ετίδμτ. . ἓ 

πῖνι Ἄσάεοε. Οδεπίατυς ροξτα Τμερας Ἠοποτε αμδτας εΠε οῦ Ραβετατή νῖ-- 
ὥσεεια εἴπεπα δετερΠαἀεπιεκοτάί πᾳ ἀπεΙεὰ σεηετα]ϊ Ρτοροῄβείοης, Τβεῥας εβε 
16 ΟΥΡΑΙΊΕΗΣΗ ράΣή5 οἶσγῶ ὔ δεαγαν : δι αὐτὰ αιοζµηάἆατα εΠπιοτατῖοπς, 
ἀείεεπάϊς αἆ Φιτερβαἀεπα ἀρίαπα.: ος Ρτοροπῖε Χέγῳ. πευσικῷ, αὐπππι {οέχα νε] 
ο4 Ἀγπιρβαπη Εατς]ατεπα,γεί οἆ εἰπίεατετη Γρίαπα. αροβκορΒα, αωττ- σα οΏᾶπα 
ες 15 ρατεής οτπαπηεατῖς πιακἰπαὲ Ἡε ἀε]εξτατα.Ηος Ππεεττδςα η ζα πι «ο - 
Πτηεπάυπα ΕπΠπα σῶγ πεέροε χαλῶν. Ἑτ πὸ καλο) {ποβαπεϊυὸ Εξ Ειτάβα την, τε 
αδ{ στα οβεπάπαάς, ὃς Ευπρίάϊς εχέπιρ]ο ρὲδδαιήπαιις αὐί τὸ χαλὸν αὉ Είε 
εν {ει σΥπαπομΣη; νίζα αρρεῖ]ατ. υιᾶςε ξωνον Καλό». απεές.1.ρηπα. Πηπα. 

Ῥπαερ. Ἠος ει, φδασώτωγ» νττεξτὲ εκροπῖε 9ο], Ματ πεέρος νε τηυἶτα 
θΠα,ρτα βπο ατήςπ]ὸ ίση ποποῖηϊς Ώαδεε, «΄ : ἦ 

να. Ῥτίπιυπο Τμερατασι οτπαπαεπτάπα Ῥδεε[ιάς:αάειαι αρρε]]αι ἑυρωοπάό, 
αμῖα εσας ἀκερσεκέμμε: νωὰε «οἱ ατ]. ἀκορσεχόμνηε ζεφύρῳ ουφελίζετο χαϊτω.Ἑς Ερίς. 
2:Εὐχαίτα Διόυσες εοπυρεῄρευςς- Ὑτ απεεπῃ Ιμτοπίας-ε[ε {ο]εδος. ας Ρτοϊπάς 
απαρίατα «οπιαπι-ρετεῦας»ίτο Ἰηδετδίς βησεάξατ , ας Ῥεοίπάε εβααϊπατιίς 

δὲ )μπεπίς. Ώεἶπάς Δάμώτεεες πάρεδ»» νοςᾶτ Ιπαπῖτ 5εΠο]. κ; µυςικὸγ λόλρν,Πιοπ]ᾶ 
{ΡΕ αβιάει Ζαχεξ ΔιῤγυσουναὈ ας ἀῑέγις Ίαχχος εκ Ῥγοίετρίτα πατῃς, νε]- απ 
Φισκδι λόλν,αποΏίαπα Πεςυαι αἩπιεπταπα,αποὰ (ετετὶ επι ραἴτας,οοσαίσατατ-α- 
ταἰάατη,{οἶΠεςε ν]π γίας: γεῖ αιάα εἀα]Ις εξ νια. δε αἆ Ῥθευπα ραταπάηπη 1άο- 
πεα.Οπομῖααι μεσα Οετες εἴρ],Βασεβης Ροτµ» αὐεέιοσος ραταῬαητης» ἰάεο {- 
τομ] ὃ γετετίδας «οἰεβαπτυς. 3 

χαλκοκεότον.Ἠος ΕΕ χαλκὸν κροτούσηε κ» ϱΗ//2Η29.Ερίτπετοπ εξ Οετεσῖς χαλ- 
αόχεοτος: απία {Γθεετῖς1ῃ {αετῖς ἄτεὮ εγπορα]α Ῥαμαῦοπστυς αυὸά εὖπα Π[τατα 
οἶἶπα σαατετες,εἴμη εγποδαίοσασο απάτη, δὲ {γιΠραποσυτα ρα ατίοπε Βως τας 
επτατασίε. 

αὔτειλας Ότο αξέτειχαι ππεετί εαπΐα : Ώος εβὶ 2λόγησας, αὐέφωχαις ἓς φῶς. Ἑοάεπα {εη- 
{τι αλατελλω οες στίς ν]ήσωο {αρεείοσίς Ὁάὰα εοἶο. 

2 χευσφ. Φεεμπάστα ΤΠεδατηπα ογπαπιέητησα Ηετευ]ες,ἄπεπι εκ Αἶεπιεπα 
Απηρηηττγοπίς νκοτε {Ηάςερ]ε- Τυρίτες : αΠεπι λξυσῷ γέροντα ἀῑσῖε, ποπ νεΏ9- 
αξς , απθτω ἵπ αμτεατα Ρ]ημίαπα πωταξης θάῑμίςπαςτοϊω τετ. ατα Ἆος αριά 

2277π Β 



24 ο τεσπα 
:.Ατσϊμος αποσαπι τέχ βΗε Αοτίζις Ώαπαᾶς ραῖες, πο αριιά Τ μεσα πος ἀσεῖάϊε, 

ςεά νε ἱπάεβπϊτὲ Τοιή5 ροξεπείαπι οΏίτες ἀεποξατει » ανϊ ΑἩγσΏ ετίατα Ρίαετα 

«Ρροβπεντ αμααη 1η Ίπαῦτεπι αυτεάσι εοπµετίης Ώαπαξη Ρες ἱπαρ]αμήατα αεςε[ῖιες 
- ἄτουτεᾶς πίπες Ἐλοάο παταίαε» γε νιάϊπιας Οἰγπηρ. ζ. ὍΟπατε 5εΠο]. δι ας 

ἔπεεσρτετες ουία {εααμεὶ » ιαἱὲ εοπβιπάμπε Αἰεπιεπᾶ » ὅς ὈὨαπαξς Ώβη- 

ἵαπα, : 

μεσογύκτιογ. 9ἱ γεῖῖς Πὐβαπενὲ {απππετεμαραμά1 καὶ οἷπ πἠπ ὡς Ἡεες αἀιεδειμὲ 

{απαιετε. ντ αυυπα μεσογύκτιον πυευµα Ύοεατ Ἄτήϊτοσ]ες φέπΣΗ1η ἀε1ηείχᾳ ποᾶε βη-. 

σεητεπηδε ΑΠΑςΣΕΟὮ µασογνετοι ὥςαιραερήμα Πο ςᾷἡ ΓΕΗΡΗΦ. φέρτατον ΘεῷΥ 1οµείη ρο- 

πἱρητα(Ιςὲ ποςᾶζ. 
ο. ος. 

. 
9 ᾿ 

. 

ποφοφρᾶσίέο ΕγΤςΡ, Κάὸλο ο "ρεταφρασεο 

απαπάο Π]ε, ΑπιρήήΥο- «ποτ Αμφισεύώνος ὁ ουρέ- σι ΑπερΏιετγοπῷ 

τα Ἐν, ἐν ρα βία, εν 
οτας 

φ ν. 3 ) ο δες 3 - σος, 

εσσι σεπίτατα εοπυςρίτ:ΑΏ βανε)ράλολο μεπλ»Ἡερλλ, Τά 5115 ααμορ εἶπα 

οὗ ΤΙτεβαπιγατεπι, εἰ ἅι- 27983 «Ἠεγομίρο (ΕΠΗΜε ὁ αι 

Σ 5 Ε ον ’ υ. ν : 

πἰπασάϊ {λε α]εᾶς ρσαἀεαιίί- « ἀμθὶ «Τειρεσία πυκιγεµσ βου- «οὗ Τεεία ῥγκάεησα 

πώ ος ος ο ια «ευη ῇα ὁ όμΣ οὐ ο] 
τ πτω εισο α ο  αδ - , 

: 

θές στο 15 ἀμφ Τόλαον ἵωπομυτη: ΞΕΜΟΥΗΙΗ ΡεγΙΗηε αμε 
απτὶραπιιτεσευάοτΠ εΦΠο- ο οεέν 

ο ολα 

ται ρε ὔπισι Απ οὗ ας αχθμαρτολογ- οῦ Φαγος ὑεῖῖο 1πάε[α- 

Ολώνοπίσπα, Ἡγρετεποςξ, 4223 οτε χαρτεεης πϊσάαξος ὃ αμξ σκαπάθ 

νο ανν Άδεφεον ἓξ ἀλαλα φα{ιάήο Αὀγα[βηη εν σἩ- 

πεπι ΆτεΏπος. Ῥείατοτες, ομπεμλας., ὀρφαγὸ ο ποιρᾶνος- 

απος ἄεπεῖῆτο ἀταςοβῖσία- ναι ο μόνέ ή, ώ, Ἐν 

τα Οαάπιας ετεαῇε ἔεσεῦτ» 

Απ οῦ υἰέεοτίαπι ἆς Λάταίϊτο Α τοϊποταπα σεσετεροτία(αΠ1,ᾳπεπα εχ τα]άο Ρε]Ἡ ρτο σεπετο 

Ρο]γπίεε πΗοερε τωποπί σα τοσιά θή8ί 

ὁποτ'. Ηος εξ, ώμᾳ εἰς Αμφισεύωνος ἆλδων οἶκον » τὸν) γαμετίὼ Αλκρίώίω Ἐρακλέος 

ορτῇ μεήλδω.ΟΡ{ετασπά μπα θύρεσρον ἱάσπα εβε απο θύρα: δς ἱπιρτορτίὸ Εὰς βυύεε- 

πξα γαὔέαξ εκροπ/,αυα {αΏς Φκλέδες, 

ᾷ ἀμφὶ.Ἠος δε {εάμεπο «οἰοπτατίοΏε {εη{ας ὃς παεετῖ ἀερταματῆ » Πς τετ 

νε]ναοες 1η εὔτεκιι»εὖπα βαὈεᾶς νυ]ρατί Ηδτῖ, ὃ ὃτ᾽ ἀμοὶ τ εἰβεσίαο π
υκνά βουλάδ» 

Εχρυησί ὅτε αποά εωτθαε «οπβτιἑΒοποτωος πασεε αμο τεέετατατ. Τεβο Τειρο- 

δν πίσεβα Εαεϊεπάο ἁματαπα Υἱεπιαταπα ϱΠΙαδατωπα» δε ρτο πυκυῶς]ερο σὺ- 

ενώ. Ωιιοὰ γοεαυυ]ᾶ εκρωησίε ΦεἈπαϊά]ης δε ρὲο ὅτε Ἱεβῖτ ποτὲ. Νϊἱάεατ Ιεέτος» 

σεταπα Πε σοπ/{α]εἶμ.δίς ὃς {εαπεηῖε οο]ο,ίεσωητ ἡ ρω :{εὰ ὅτε ρατῖτεί εσ: 

Ρυησᾶ,. 
: 

Τειρεσία. Τἱτε[ίας ναῖες εετίππαι ΤΠεδαταπα οσπαππεπέηπα» Τοΐαας σαπαστασΣ 

τοροπίσυς » πάς Τ]εδίς Τοἱαῖα ἄνατ Ἰπβήσυτα : 1118 νετὸ Ἐρηεβία, 1π απίδα5 

{ρβις βιυ]αεὗσιηα ν η δας γε(πηεηεῖς εκιεβαξης » δε πμ Πε υεῖρας οτπαδᾶ- 

εως τ΄ σαΐδης Ἱεετύπα ππος αθ]αεῖς » ηπΗ5 Ἠαβήτις ἱπροπεδατυς» 24 ββ91- 

! 



στα οΕ ΕΙ 
εακάααι γη ἑσεαήπαπι,ὃς ξορπαῖηα Ἱωνίταπι πωηεαε]ο 
ξετεις 

κα. . ο Σ : 
ἱσπέμωτυ. Ἠος εξε,τὴς ἵππεκης ἐμπεῖερ. Νϊαπι ἔσπος Βᾶς πιεεοηγτηϊςὸ ρτο ἐπ- 

σήμὰ {απαίτυς, Γοππρ.γος εΧ ἔσπος Εμ ὃς μῶτε 
ἆ. πω ἱἑσπικίω ιωδόμδος ο ὃ Ἱππόμητς, 
Θυμὸν {ετιήτε βασιᾗ5 {εηεεπε]ς , γίσπε ο 
αἱ «οἶο. 

ἑοπ// 0 παρὰ τὸ µήδεδτι α- 
Ἠῖς ππεπαίπεσιε ]εέχοτ ἔνφραγας τεὂν 

9 4 Δ . ι ἄλλα παλαιώαποά.εβ {εριταο Ἐρο- 

ὦ ασ. Οπἱπτηπα οΓΠΑΕΠΕΠΕΠ Φαξοτααι, ἆς απῖθιις Ερ.2.Οὰ.τ.1βηπε ἵπ 
Ἔπαβε, οδόν. οταπάμτη {αρααα τί ρταροβεἴοπετα ἔνεκα,νε] χάευ. Ῥοττὸ ἄχαμωο- 
λογχα» εἰῖ Ρεπίε. Ώος. Ρτο «Οσηπῃ. 
«αρ. α. ᾱ, ὁ κ π) λογχίω 

σαι χα μαντολογλῶν. ΑΌ αχαιμαμτολόγχις» Ροξε. γο- 
«κάμαρτος » 1/αΣ]ςαδΗρ ῥαββ7, ους Ρτο ώς πιε- ᾿ 

9 εοπυπήςὲ {μπαίζητ» ας ρτοίπάς πολεμικώτατον. {οπᾶς,{σηξ ὃς ἀκαμαντομώη Ῥντῃ., 
Οά. 4.. 

ἡ ὄτε.δεσέηπα ο{παπηεητυτα, ν]έξοτῖο ἆε Αάταβο 
οἷω. βοηϊῄται ο διὰ ταὶ Ξορυβώδεις φωγαξ 1Π 
εἰαππογ» ἵπ αιιο λὰλλὰ ετεὈτὸ τερεεῖτατ» 
εειγεπάος αἀμεσίατίος. Ὑ]άε Μαση. 
αώπεμφας,δε ἐρφαμὸν 1Ώζετρτες: 
Θεάς. 

σεράφεασε, - 

αἆ- εαπῖς αἰεσάϊς αρίασι - 
Άστρος αεεερτα εἰαάε οτα-. 
τὐβππια οὖς {οεῦς Γπωῦπις- 
ας ρείματας ει . ὃξ {οἶας.-- 
᾿επαβτ Απ απαράο Ὀουῖεᾶ - 
Εεταεἰιάατασα ἵω Άπια {ς- 
ἂε αραά- Γαἐεάαπιοπῖος 
εοἰίοεαᾶξ; ὄτετ εε οσίηπάϊ 
Αερίσα:, (εσππάυσα-οτασα]ϊ 
Αροϊμηῖς Ὀε]ρΗΙεἰτείροῃ- 
6, Απιγε]ας ορρίάυτη ἔν8- 
«οπῖξε εερεταπτ ὃς 9εεΏρα- 
Σάπες Οπιπῖδης Ἡῖς οτηα- 
σηςατῖς απίπαπι νίαπεεςκ- 
Ἡπ]αταβΗ {αο τεπηροτε. δες, 

5 ρα τν 
Έπθόι, Κῶλς Ἡς--- 

µυρίων ἑταίρων ο ὃς Άργος ἵπΣ- 
που 

Ἀ ΄ 5 ας « 

ἡ Δοείο ἁπομήαν ἱωήκ ὁρ-- 

9φ 
5 3 ο. 
ἔρασας οσα σροῳ 

ιά 

ΛακεδαιμογΙῶν 5 ἕλον ο Αμι.. 
Έλας 

α ω ,, 9) 
Αγια σέσεν Έκλουου, - 

΄ 

ααντεύκασςΤΤυθτοιςς 
3 Ν ] 

ἄλλαρπαλαια γὸ ἔσθε 
-ᾱ 5 -- οι Φάειςνάμρόμονες Ὦ βερτοὶ, 

τεροτιαία. Ἠΐς ἀλαλλ, µά- 
αμε Φελοῖ. ΑΠοσιη εξ ή Πρανὴ. - 

τηπα αἆ {οςῖος αἀΠοτιωπάος», επῃ αἆ - 
ας Εσγπιο], ἄμπεμψας ἴγπεορε Ροξείσα Ῥτο 

Άτε ὀρφαρωθησα » εερηώσα, σε ἨΗλοσία Ίατα απτὸ - 

Εετάρρασιε. 

1σβΡΙΣός (ού σά Αγ-- 

πα. 
Ὥεσα, Οὐάπη ραβυς «βς 

σος εὔπεγεαμ} Ώογ- 
«22 Φμμάο εοοημ..: 
7εζο. εοβΙΣβ; 
22ᾳἡεο]ο Ιερή αποη]ο-- - 

2Ηρερεγήηχσηρ ΑτΗγ-. 
ος Αεσίάς 181 Ροβίεγ! 
ο72ε/) ΡγεβήεΕΠΙΥη-- 
γεγορηΑη; αίμα (0- 
ζες ἀοΊμηγε σγασά , 
2/ΩΠέΊΠΟΕΣ αηγξ ἵπωτ 
24077 4ή0: εἴῆς τεῖς 

ϕ 

απαράοραἰάετα Ῥτίίεοταπι ορετόσῃ στατία ἀοτπηῖτε,πες βρά ροῦετος εοτητηεταοτατὶ {οἶες, - 
ἀπιὸ τεπα Ηίαπι Βοπάπες ορ ]μλοτᾷ τταόσαςς - : 

Ν 

Άρλρε ἵσπιου.ΑΣδος Αεβαϊα ντὺς,ἀε αι νάἀεΡΠη.Ι.4.5αδ. 1.8. αρρε[ατητ 
ἔσπον ὰ Ῥιπάστο: ἃς ἓσ ας Ευτιρ.ῖη Ταυς. ὅπου ἓς Ἑλλας, ἕππειόν π Αρρος αθλης, Αἲν -- 
Ἠοπιεσο 11.2.Αθος ἐς ἵππεβοτον. δε μεος. Τά. Αργει ὦ ἱπποβότῳ κειωήλια. Άτρος -- 
αἴππε εβε τωδρηῖς Ιαεΐφιε ἔραες εκρ[ίεδευπι» δε αἆ εωτ[ηπα εΟΠΟΣΙΠΗ βρεππας 
Ῥεστετεα ρα{εμ1ς αὈπιάστεῖτα νε εἶπα [α{μ]α παρα εκ ραϊτε εΏεπι ᾗαπεῖα, Ῥος 



φῶείου εΏει δε {σπήλατον»ὃζ ἱππέβοτου,ασ]απάρ»ὄ’ αἰεπάν εϱὁ Ιήσβει; υπὰς Ἡο- 

τας, 1.1.Όαιπι. Οὰ, 7. ἄχσος γην αρτπε. ἀῑεῖς. : 
-- Δαδίσι. ερ σαμπα οἳ Παπιεηταπα:εοἱοπία 1Ώ Ρεἰοροππείτμα ὀἀεάνότιο . δε 

Απιγείατυσα οεευραΓίο» αὉ Ηεταε]ιάῖ»,αιά εκ Ααῖζα δε Ῥαεοτία εὃ {ε «οητι]ς- 
τιπτ,Ηαπς Βἰβοτίαπα ΡΥΤΗ.ς απἐτ.γ.ατΏησ!ε,Ηετᾶςιάα 1Π ρε]πιής ἀῑσεραητις 
Δωριῦς.Ηεταε]ίάα αυτεπι» νε αἰξ θεΠο|.οταεμ]απι ὰ Ώεο αεςερεταηε,νῖ βῇητη- 
ρε Αερίάϊς Ρε]οροππείμῃ οεσπρατεητ.ΗΙ ετβητ ὰ πιαἰοτῖθις Ρμ]εσεα!. Ἠος 

ξεεταπε Πρες {ρε {τηβίτας!, {εά Ρε]οροππείο ροϱεῖ, Λεβίάας σαίστατε Ἱμῇς- 
τωης Τλεδας. ΑΙ] αἴαπε, Δερίάας ΤΠΕΡΙς εἰῖε ετῖοαπα» ὰ αυα {οςἡ αἀμετίας 
1 αεεάσπιοπεποα ἵμετυπε, ὃζ εαπι εερεταΏξ. ΑΠνῆς αποίάαπα 1π1,οεεάαταοης 

γοςατῖ,8ῦ Αεσεο ᾳοάαπι Τῃεραπο,αιή Ηετας]άῑς ἵΏ εαρίεπἀα Ἱαςοπία ορξ 
ταῖς. ΑΗ{ Ἱεριητ Αγόδαι: αμὸά Αγοία γοεατεττ Απγζοώσταϊ ΗεταςΗάαεηπι 

περοείς Ύχοσ,εκ οαα πατης Ῥτοε]ες», ὃς Ειτγίμεπες αιή Ι.αεοπίζαπα οεεαβᾶ- 

τῃε. Α τος ετἶαπα Ὠᾶς παττας. Δορίάα , Ιπαιῖς, εξ Τμεῦατιπι επ ρης» ναάς. 
υήάαπι Γαςεἀςαπιοπής ορεπι {ετεηῖες οῥατταπα νεπετυητ » ἆμαπα εκεῖεατµπε 

εῃει Ῥείίαπι αἀμεπίις Απιγείαος. ἨΗοσαπι ἆπκ {τ Ταπποπιαεβις απὶ 

1αεοἁκπιοπίής οπαμία αἆ Ὀε[ίαπι ἀμροίμιεπεςεβατῖα,δε αὉ {ρβς Ποποταπι ἆσα- 

Πεαάϊπε εππημ]ατις ε6ε. Αεαις Ἡαετείετε Απζοτείες Ίη ],αεοπάπιτερ. Ῥ]ατα 

νιάς αρτιά ςε]ιοίαβει , εκ επίας νατία ΗΗϊοτία πατταείοπε Πἰβ!] «ετεῖ Ῥοτείβ 

εοΐ[ισι. Φεμπαιώως Ἱερῖε Αἴλμίδα, ὃς Ώος τείεττ αἆ Αεριπαϊ] Ροΐστος, ἂς απι- 

δες Βγτῃ..α, (τ. 4. δεῬσιῃ. ε, απε. , ὃφὰ οαπίὰ (ατπεπάμπα Πτ ποπάωπς 

γίάεο. 
ζωή ὀρδφ. ος εἴεινι εχροπί: {εξεὸ 9εἶνο].ὅτε ἐπ᾽ ἀσραλΏς εἶώαι σπορεσεένασαξ» 

Νασι ααὶ β5ε τεᾶο πια[]εο]ο.Ώτπιας εβ.δεατε απτεπῃ πεπιο Ροῖεβ α ανα Π]αία 

Πε Ρατς 11ο. Ηίπο ΟαἱΠαιαςΒ. Ώγπωπο ἓς Αρτεως Υ. 128.53 ἲ ἐφὺ ὁτὶ σρυεῶν ὀΡ32Υ 

αὐέςι.Ηος ἑρίαπι Τατϊηί ἵππαμΏε πας ΡΏσαβ » Κεδο βα7ε Σαΐο. Ἠος 1οςο σουερ" 

οπ]Ώες εκροπΗΠί εαΐη: {εἆ Ρτορτὶὲ εβ σηα[]ρο[ηρ:αςρόγολος γετὸ Σαήῤοντ αΏδί 

ἀοει]πιὴς. σρυξ Λακεδαιμονίων. ( πἱα ἆρμᾶ 1ασεάαπιοπίος {εάεπα ἄτπιαπι Ρο- 

Ππεταητ. : 
μωτεύμασ ΤΙυδίοις. Ἠ]ς νετὈὶς ἆοεετ Σ{εταε[ ας ςοπ{αζ Πε οταεΏ]απι Αρο[- 

Παῖς εἱρμήουαιεἶπι Ῥείοροππεβ τερεβτίοπεπα πιεάϊτατεηεαε. 

ὠλλὰ. Ῥμτο εΏε ροέτα Ρτο Τηερα τε[ροπβοπεπα 34 Ρταπύβαπι Ἱπτεττοβα- 

εἴοπεπι, οαἰα5 ἀεείατατίοπεπα νιάε ἵω ΡαταρΏτας Ἱαμμα. ἵτασαιε Τβερεμ Ποττα- 

εως νε ρτο ςιτερβαάς εππι Βγαλπο εποτεας εε]εστεε. ΟΠατΕ ἀλλά» Ρε μσρετβα- 

εοπ Ρηξο εοπβτιεπάωσα «μπα κδωαζς.Ετ παλοια ὃ ἔνδει χάειωρυτο εἴ[ετατίοπεπα 

ους η ρτα/6ασία ΤβεΡε πομ ἀεθεατ Ρεϊ{εοσια ἁΠοσανα οτπαππεβίοσυσα Πλ” 

πιϊπὶᾳε:δτ ἀωάμονες 3) βερτοὶ Ῥυτο ε{ε εαπίαπη ους Ποπαίπεςτος σείῖας οῬΗμ1ομὰ 

εταἁαηι:πήπηίτασα ααδά ρΓΞεἶατο επεοπιίο πος ης 1ήμβτατα.. Τωτοσίπα υιάςεις 

Ῥ]πάατης βοσςῖ ΈἈεετε εος απί Ῥοτιπῃ ογπαπιεπιοσᾷ {ετρτίς πιοπηὐπετῆς, δε {ε - 

Ες νε]]α εοππραἵατε,ΏΟΠ αμἴεπι περατε απεπα παπι Ιαυ-ἱες Γρίοσπα Πτετῖς πλᾶ” 

ἁαῇς δαπι Ῥασεδί, Ηετομ]15,Τοἶαῖ, 1 1γεσα, 6Ρρατίοσησω , Αἀάταθα πιεπαπεσυξ 

Ηἰβοτίορταριεί, δε Ροξτα. Οαιετὴπι σπαλαιὰ.άεις» ΏοὮ εξ .γέγη» ῥεπεβεμηη (αδ 

οπίπιἆε Ῥεπεβςσεπεῖα Ηὶς {ειπιο) {εἆ»νς 1Πῖετρτείατατ ϱς[οὶ. χαῤις σπλαιῶν ἔρων 
5 Ρ/τ η 



στην ος ΕΕ 17 
«74 5ΟΡΗ οΡεΥ Μη σγαεία Ίειι εἰεσαΜρία. Ναπι αρίτις ἆς ᾗς απδ αρμά ΤΠεῦαπος 
ανα {ππε, : 

Ξέυδη.Ηος εξ ἀφυσνώτῆε. Νοες ππεταρμοχο αιὰ ΠοΏ εχαπρυ, {εά {ορίτί πηε- 
ΣΠΟΠΙΑΙΩ Σετάπι απεί(πατάπα δὲ ργαεἴατασηπα ἆοςετ. Ἐς εἶνι βσαΐιχ ἆε τε ςοῃ- 
Ππεῖα ἵπτετ Ποπαίπες, Ένδη εχροπο ἀσγήγε (6122.Εΐἱς εκἰβήπιαυῖε Ατίβατε]ος 
Ὑε τεέετε 9εμο]. ΤΠεβαπος ὰ Τ,αεεάσπαοπῆς εοπεητηε]{ο αβεζἔος.δοἆ θεπετα]ϊς 
Μεηίεπεῖα αυς {εᾳωΙτητ,Βος ποὮ «οδηεπίτε δῖς αεσα]ε, 

ος 

παράφρασις. «ΡΟΦΗ β. κὠλ.-η. ματάφραστς. 

2 « το. ... Ἆ Σα. 3). .. ἃ ο ας τς 8ὔα επτῃ Ἰωαᾶς ελτπηῖπῖς ντι μρὴ σοφίας ἄρτον ἄπεον σκα ἠοη 4 Γαρίρηρία 
Ἀπε]γαί , αποᾶ ἑ ἀοθηβμαή αλλα το κορν ] τς - Ἀλυπὰις ἐπεῶν ῥοαισγ Εξίκηται ζυ- . ος 
Ῥοΐτα νεα Βαχετῖε . ποσα ν [ « ἶ ζ π ᾖογοα ΓΡΤΡΗΙΗ 114}: 
ὥς εοπῖππξία., ρταβάταυςε τα ο. ουν σὲ εαΜµη Εκ ὴῤό 
«1050 οἵπαπιεπῖο οδ]εέα- αρωας Ἔπεπτ αρ αὀνμελει σα - ΡεταεπέτιΣ επ δη. 
αἱ , ἀείπεερς οπἩς πμς, μπω, Οῥογεας 4είπεερς ηβί- 
«ἄοτεας εαιῃ Ὥσς ἁπα]οιβα- στο ολοι οέρε «Το ζ : ; κει Ἔτθεψια ᾱ. Φέρει 19)-- 
πο Ώγπιαο ασἰταηάας, ἵα- ψ ο τρ 2ο ἆοὶ εωπι ὄγηηπο» 
εστία 1ρά{οίυτα ἵα δττερΏα- ὦ ος, ο Ἔ ὃς σσ δεχερβσάα. κε- 

-ἲς στα παπι ἰπίῆτας Ετεαίαι ση αρα ασε. Φογζα5 επηη 1 1019 
γὶτ Π]ς αἁπαταδα]ί τοῦοτο -ΑΑπάγλός» ἀθευ τε µ0ρ- τ Ῥέέογρα ράπεγασὴ, όν 
«ὃς ἔοτπια ΡταΏαπίβιρα Φφάεισάγε τ αβρεταν 2ούργο βκρεράω, αβε- 

χφάτεως ραπετατῖ] νιέοτιᾶ {ὁ αἴσλο ον σνς Ζ - ! 

ἆβλήσσα Ὃ οτε” εν ο ο πε ας 5 20-- 

Ὥπε ἵτα 1π νσιατῖς βαάϊο «ΤΣΣγζηε ΥΙΕΗΓΕΠΟ 
φετίατῖ {οἷει ντ ρταεἶατατα « 107 ΣΎρΗς ἠλάο[ε. 
ἀπάο]ετα π ]οπιοᾶο ἀεάεςοτεῖ. - 

ὅντ μὴ: ΟοΏστοε εαπα Ππροτ]οσίθως - δε [Πε ἀεε]ατατί ροτεβ ως αἱ]οσοτίσα 

{επτεπτῖα, ἀμρλιωνες Ὦ γήνον) οἱ αὔθρωποι τέτου «εογματος, ὅδνρ αδ' ερ σορντέότου πόνο ού 

πχν χλυτοςς ασιοοος ἄντο' ἐγκωμιάσαωσο». Ἀρρεῄας σοφία; ἄωτον ἄκρογ ο. β ον 

ΦοΣβη» ντ δὲ 0214 σφι αρρε]]αυῖε αἩδῖ. Έ]οχεπα απεεπα {απητηατα {αρίεῃ- 

τα, νεῖ {αῑεπεῖα; πὰετιτὸ ἁῑεῖε ορΕΙπαα πα ΡοξβΏ, απία πα ωχ εκςε[επεῖας ἃςσ 

βιόβανας εβ 1ο ἀῑεεπάϊ σεπετς. Ώείπάε ἐπέων ῥτας ταεο Ἱπάπεῖο ἁῑσίε Πιπη- 

Ρτᾶ ππεταρµοτα αὖ θοαΐ αυα ὁ υία {εαευῖρίπε Λαῦπς, Ἐξσάτηηπα Βπετς ἁῑ- 
«ππεας, απάτη ες ΕοἴἩ {επίὂυπευς. Ἠίας ἀῑςὶ {οἶες γεµα ροξλ]ε. Ἑτ Ώας το- 
βρίοίεης Οπίά. ἀῑσῖτ, 

Ίος εζο Ρεσα/ή ἀεάμκί ϱ71η16 αἱ γηάσε» 
Δε σπα/ὲ [ωκηήα γεπα ΡεγίεΣ μα. 

κόμαζε, Ἠος νειδαπι κωµαζω ᾖήηη οεἰεύγο ας Πρηϊβεαείοπε οσευστῖς επι, 
τουῖτ. ἃξ οΏδΙ: {εὰ Εὶς βραιίπσαε κὦμον ἄγεη {ειν χορείαν χοεεύειν. Ἑε :ετιὸ Ιαιιάδ-- 

εοτή Ἠγταπή 1π {α]ερίοπε εβοτεα] «απεῦαπεις.Ηὶς Ἱεριπε ὃν ἀθυμελέῖ σι ὕμνως 

Φεά οεύδεας ὦ {αρειβμα «Β, νεὶ σα ντ 9εΠο]. οὐήετιας : νηα παπαιε {µ- 
Ἔεὶς. Μειτυπι απτεπα ροβαῖαε νε τεϊείατατ ὁν: ὃς ες «ταταπὰτι δι Έτυρας- 

εξ εφίειοπῖρεις ἄρ αἲ πιαταίπεπα ποτᾶεμΒι» Ἴοςο ὃν ὁν ἵπ «οπΏτεσεπα αἷίο- 
: Λασα : 



735. Ρεν ϱ κε 
αυὶ Φῄίαρα ἀείεδεα εἴλαάίκαεασαπα Ιπετοάμσατας, - 

Σζεάφα. Ὠαείας Ώοσ,ρτο Σπεεψιάδηρος εβρ ένεκα Ἡ Στεεψιάδουῖα ρα. 
ὃτ Ποποτοπι ιτερβαἆθ.Ἑε ροβαπωης «ση θελο],μος οοἶοη Ίτ εχροπετειῶ Θό- 

βη ὁὀπὶ τῷ Σβεψιώδη- λόρενε. ς - 

φέρει }ὸ 19 μοῖ. Εαἴίοπες ρσοροβεἰοπίς: ῥεμπα απία ἐν 1ὶμῷ τὸ παγκρατίοα 
γἰκίω ἠρασσ. 2. μία {οῦοτε «οεροτῖς, 3.4μΐα ἔοχπιᾶ εχοε]Ἡτ. 4. απία ρταεἰαταπα. 
{πάο]επι Εαάϊο γἱτεαείς Ιπευπιῦεῃς εκςο[ῖε.σ.ὰ Πτεταζιι πποζς. 6.48 αυπηςι- 
εμ]ο δετερβαάἆς. : 

ἐδῶν τε µωεφάεις. Ἡος εβκαλὸς ἰδῶν. οπαϊ]έπι Ἰαπάετα γ]ὰς Ερ.τ.Οά.»Οἶψανρ.. 
Εβαυεεπα µορφάεις Ώος.ρτο οοπιπη.Ροξε.ρὀρθεις Ἡ.ς .ἔνμορφος-άγει τ΄ αβετα) ὃε αἲ- 
20) φυαῖ. Ἠος εκροπῖε 5εμο]. οέρι 3 καὶ ὃ δ φυχῖςα ετὰὼ , ὂι αἰρμύεσαν τω αἩ χάλ-. 
λου ὀυμορφίαν : ὃς Ώωης {εαιήευς Ατετίας.εἆ οπῖα φυὰ ΏΟΠ ὀυμορθίαν »{οἆ ἐυφυίαρ» 
ὀησεπῇ ἀεκτεγίσασεπι ». {ει ῥοπαπι ἐπάαίεη Πσπὶᾶςαϊ » δε Ρεᾷεοάεητία Τη αι οης; 

θένει ἔκπαγλος»ὃς ἐν µορράεις ἁῑεϊτασο{ατὶς εοπητηεπάαηε ὰ τοῦοτε ὃζ ἔοστηα 5:16- 
Ρβαἀεπι,δτ γἱάσεις ἷαις ρεπετα[ίος {εαιή, αυαἡπάοἶεπι εἴάίσαε επ]ευταπι εοπα» 

ππεπὰαυίάεο βε ἱπεεερτεῖος πας νοτζα, πέὼ ἐυφυῖαν ὧν αἰρωνει Ἡ αλετέὼ ἀσκῶ- Ἰν6- 
απ νοπα δις εξ: βαιἰάἀεπερ]ετίαις ρεσεἶατο {ηπε ἱπροπίο» {εά 1ἆ εχεοίετε. 
ἐκετεΙταξῖοπε γ]τεμεῖς ςΘΗΙἴΕΠΙΠΙΗΠΕ. 

σαράθεασν. 

Οπιπεήααιοδ εαΦ(ο- 
ετεπὸ ξοτπιοᾶς Μαβς Ώαα- 
Φατα ἡ]αβεῖς τεάάτατίρας. 
εάπιαασς ἀεεις εοπιπυπηὸ - 
θααῖς, ὃς Ἱπαρετείαῖε.. 5Ίτε- 
Ρατ απαπεσ]ο εοσβοπηῖ--΄ 
541.81 πι Ῥε]]ο πεις αταιὶς 
Φετῖ {οἵτο, ἔοτεῖτες το ῥᾳ-. 
εείαρπσπαης οεευὈίττνε- 
ἆξ Βοποτεσι απῖ ν]τῖς Άτς.. 
ααΐς {ο ἱασοτύσα «ΟΠΊΡεΏ- 
{αΠοπετατεροπ: {οἶετ,αἆςο-- 
Ῥεας εἰ. Οπίεππσπε επίπα 
εξναταπα ραττῖαπι ϱῦ εΏυ{ο- 
Φε {αησπίπῖς ὃς βτασς ρτο. 
γταετας, 

ασια ρ 5 
Εβτςρ, ΚΦλ. Ἡε 

« ΄ } 

θλέγετωι ο ἱοπλοχάικοίσι μοῖ- 
σαεφι 

μαροί ϐ ἁμωγύμῳ Φέῶρκε ΚΟΙΥΟΥ. 
Φάλος 
2. ο ο ον) 3. 3 

χάλχαασις ᾧ πότμοῦ μᾶρ αρης - 
ο 

έοζε. 

πμὸ ο ὠρδῖσυ αήκη- 
σᾶξ. 

ἴκω }ὸ σαθὲς» ὅσις ὁλ- 
ταύτα, νεφέλᾳ γάλα- 
ζω αγμάτος ρρ φίλος. 

σάφας ἀμωύεταιν 

γεβΙεπά εξ «ΗΣε!Ἡ Υ16- 

αεί ερ ΗΗΣΗΙΠΗ δᾳ- 

᾿ῥοπείόη. Μας τ ὂ' ᾱ- 
μ τω] ωσποπήηὲ ἀεά1Σ- 
ϱοΜΠε ἀεεμο.: 4Πέθ- 

αγρεο ὔησπό ο Ἴ2ογ” 

σεῖς Λέατς 1Η: ή. 

ῥοποκ ἰχέασόη εἲ 

αάμεγο. Ρ/Σ. εβ. 
ΦείαΣ: ΕΠΙΤΩ ϱεΥΣὸ φ12- 

οπζε. ἔπ. ἔάς. δέ 

σγαπάιπεπα. (1ης. 

4πτε εὔαγαν Ρ1ΣΥ ΜΗ: 

β7οραέ(αε» 

ρλάγέτω ο. ἴαυς εξ ἃ Πτετατιαν βμάϊο. α: ἆ, λάμπει Ὁ τὸ ἐυμουσφ. Ίδες {επ- 

{παιτεἁἁλάϊε Αε]ίης Ῥουευςεεε]εὔγάσμγ εαν πΙόιρ ϱγαβΑΗΣΗ ποΤΗΠΣ Ροέ 
-- 

Σ4742- 

ἐν αάεο γεν ἱμβγή. Ναι γεηβτοῖ]ς εΒ ροξταιη ος πο Ρούμή(ΐς πέος τᾶ- 

εἴοπες,οις ἃ ΤμεΡα εεἰεβταπάι Πε δετερβαάες: {εά ροεῖὴς εἶπα 48 ετιάιίοπθ 

«οπηπιςπάατς.Ύοχ ἰσσλόχφωος Ώγτι. Ο,τ. Μιματέαα εβεερίεηετονς ὃς ΟἶΥ1109΄ 
Ο9,6 ῥπλόμμη Ἑυαάποη αρρεἰ]αειγ]ὰάς {οςο»». 



ἹςτηΝΜ. ΟΡΕΝΥΙΙ. ο θ 
άρα 9) ὁμωγύμφ. Ίγαις αὉ αμαπεμίο Φετεραἀε,Ὀιοάοτϊ Πο. Ἠῖς Δήλος 

«8 ὃ νίκης ἔνδοέία » νε ἀπιεερτετατης ΦεβοΙ. Αα Πραϊβεαξίοσις Οἱ. 2. δε 6. 
οσουσεῖς, 

χάλκααπέ ᾧ. Ὀϊρτε[ιο Ἱπ απιπευ] ]αμάες,ᾳαδἆ ρτο ρασῖς οσεποπεήῖς, ααδἁ 
β]οτίαπι ἵπάε ΕΟί/πασσπς ςοπ{απρυἡπίεαεῖ ρερετετῖς, πότµον ἔμωξε,ῃος Εβ,Φωύατον 
Σπέβαλε. ῬγιΏ. 9 ἆ,ο.οεευστίε χάλκασας, ΟΡΗ8ε έτει ΡΗσπα «οΏστα Χετσεπα , 

αᾱ 59Ίαππεπα. 
πο ο. Ἡος εβ.; ὃ πωὴ τοῖς ἀγαδοῖς σλησαζε.Απιοισυυσα οϐξ νετασι ὧε Ῥετ- 

{0Π8,4Η νετὸ ἀς τε {πτε]Ηρεπάππη ατ ἀγαδοῖσ. Ὑττουῖς παοάο {πγηας,{ρηίιο ετῖε 
ορείπαη». Πας Ίσης εβ ὰ εοπ{εαπεπᾶ Ρας Ποπεβα πιοττῖς. ἷα αὐήκειμαι ααοά 

Ρτορτίὲ Πσηϊἤσαε ορβοβΣι {μρΏυπο ρταροβείο αὐτὶ «οπιρεπ/{αξίοπεαι Πρπὶ- 
Πατ. α-ἆ, πμὴ οἳ ἀγαδοῖς κάται αὐτὴ ὃ αρεδ. 

ἔρω γὁ.(ποπις αμᾶ εἴξαγριππεητί ρταεεάεπεῖς ἔκβεσ ΕΕ επῖπι Όμ/α ὦ ἆε- 
εογΩ:η βγο αγ] Ππογί. Ἑτ «ες οἶωγὸς ἄθισος ἀμιώεθαι αδὶ πατεν»ὃς σ]οτίοίμτω Ἆος 
τηοσες σεµης 1 αεεἀσιποπή ἵπ ρεπαής αβεότοΌαωτ. 

ὃν ταύτα γερέλᾳ. δαΏαιαϊ νε] οξ ἄρεος, νε]. εὉ πολέμων. ΑΠΌΙ Ώατις Ρρβτα[η εκ- 
Ροίωΐππις : ὃς Εᾶς ρεειρΏταβαεὲ ετίααι {παίσηιις ὦν νεφέλν πολέμουρρτο ὦ πολέµῳ. 
ἀ1)εἶπὰε αἵματος χαλαζαν»ιπτε]ῖρε πολλξ αἵματος ἔκχισν,ας Ρεοῖωάς ὃ ὦ τῇ µάχ» 
ϱ9τρὰ; αησλίω Ίεααμε σταπάϊβεπι {αβσυϊπῖς ἱπτοεσρτετοτ»εορ]οίατα {ππσυ]ηὶς εξ- 
«4ηΠοπεπα ἵη βτασεινερταπάἰπῖς ἵπ τεππρείζατς. ΦἰποϊἩ αἩ]εσοσία ναεατ 1 ηπῃ. ε. 
απεϊΏτ.ς ὧν πολυσἈσεω Διὸς ὄμβρῳ αλαρένµων αἰδρῶν χαλαζάενη φόνῳ. 
ο Φίλας πάρω. Ἱιεδτὲ 5εμπαϊάτας Ἱερῖε «εὶ», Ροτῖὺς απὰα ερ, ατα ετας 

εντος {π1πεῖτο, ὃσ εοπβταἁίοπςε. νου επίπα ἰωπεηίας ἀριύεδεω εοπβτυάχπι 

εὐση ῥταροῄε. ὦςὲ.. Ἐξὲ χάλαζαν αἵματος «θ) πάρα: ἀμιώεθα  Ργο ῥαΣΥ14 ϱγ0- 
βε/ατε [ζησιῤπίς σγαπάπεη , εοάςτα {επίη αιο Ῥ]τατεα. ἴα Ῥαδ]ϊς, ἀῑκῖε, ετος 

ἔκως «θ) τὴς γερυρα; ἡμμύετο τὲο πολεμθοο ν [ης ῥγο ῬοῦΣε αγεεύας ῥοβες. ναπα - 
Ο1αευπα «ο » δε ].αἴπυπα ῥγο βεηϊᾶεοτ απέε. Άπτε ραῖτία οἨτεπι πισηῖα 

δε εοπΏ όλης. - 

---.. ἳ ἔσωδ. κάλ. π. -- ιεπάφεασιες 

αἀπετατῖαπι  εχετεῖεσαι λεί2ὸν ἁμμύων ὀλαντίῳ «ρατῳῷ «χίσμῃῃ ἀερε[[εης εὐ- 

Βοθήσης ορροπεΏς, 4πο ἆῶν,ἡνεᾷ μέγσον κλέος αὔξων» 774710 ϱχοΥΕΙΣ ὃ εἰ] 

απο ης ον οι. ζώοντλπὸ ών ηχο Ζσίο- 
6πε τῖσατ : πας πε τος τὸ ὃ Διροῦτοιρ οκ λσν : 11 {ε Ζεεαήη/άγε. 

ππααίπιηπι σ]οσῖα Ἰπετεποξ- αὐείων δελέαλξου » αἲ- ΨΙ4ΕΏΣΕΙΩ , (ὃν Πο. 

τππι πα βἱτρΙ αάξεστο. Τα. γείου ὃ ὃ Έκτορα, ΤΗ ΗΣΕΠΙ Ῥίοδοσί ή, 

απτοιη Ῥ{οάοτί ΒΙ 5ττε- Αμοιάρασν τες ἔναν- δεβιεο/ η | αήαης λ{ο- 
Φβαᾶςες, ντος ἁαιάαὈ]ες τ]-- ο απο ς ο ο ασν Άν] ὁπίθως Ἡς 

Ὀϊ νί(ος Ιπήτατας Με]εαστᾶ ος : τος 
τ]άε[ισεες αὉά εοπῖτα Οστε- ἄστευε, ΑπερζιάγαήσμἾμες Πογλά 2η εχρή. {1 7 α2ε7ης 
τες, Ἠεᾶοτεπι αά εοπῖτα Όσσεος, Απιρηιασα σι απὰ «οπῖία Τ Ἡεβαπος ρτο ραττία - 

σπαυῖςε απίπιασα 1π Βοσσοα ἄἴατε εχἰα]α{α, 
Α Λαα 3 ἤ 



σ4ο Ἱττπταν ο ἂ  τ Ε 

λοιλ ἁμωώων.Ὀασας Φεμπαϊάτμς «οστυρτΙπα Ώμῃς τεχεµπη, ὃς ἀμιύεται δὲ ἀκεωνων. 
ὑπερτὲ {είε εκεἰρετε.δεά Ῥετ ρᾷΓοποπιΆβαπα Άος εχευατί ροτείξ: Ρτατοτεα Ρο- 
εωἰεροξτα νπα γεαδρα ἱοπρα ἆμας Ότειμες εοπαρεπίατς» νε δὲ ἁμαδιις τει ῖδιις - 

γπα Ίοηθα εοπαρεπίαε! οτε. - 
αὐξωγ.Ἠος ρατειεἰρίατη εβῖ εοπσμεπάιπα επ ἔξω. Ἐξ εοτα {εΏτεπεία σεζώς- 

ἀτα εκροπεπάαρόσε ὦ πολέμρ παπεἰδὸς φἶλης Ωξρριαλόμδυος σὺ «Ἡ αἵματος ἔκχεσιν ᾱ-- 

µιωνεται,όλαντίῳ ορατῷ ὧππο 3. πολ ἁμωύων ὄλεδρο7,ἴσω αὐζων τῷ ἑαυπὸ λόει µέγισον κλέος : 

ζῶν τε καὃὶ ἀποδορόν. Τπιεβς ἀπὸ καὶ ωνώγ,ρτο κ) ἀποδαλών. 
πὶ ὃ.Αροβτορᾗε αἆ ιτορβαάετη,αια ἰαιάςαι {ρβης εοπίπος, αΏ ἱπαίτατίο- 

το εεἶυτω {οτείυπα γἱτοτισα,(μοζμΠα εχεπηρἰο Ρτο ραεεῖα ΕοτΏεες ρησηαη»,αταῖς- 
Βοτεπεί οσομδυίτ.. 

ανείων. δῖς ἱερεπάιπα Εὶς δε ραυ]ὸ Ρὸ(υπιεετὶ σαυ{α: Ροξ:ξ.επίπι ανείω Ρτο- 

αὐέω εοπισαιηί γίατραπε,νε δὲ ὑμρέω Ρτο ὑρνέωιαίόοιε ἰά 6επι».Ὀάσίτης Ώἱοάο- 
εἰ βίας Μεἰεαστυα,Ηεξχοτεαι δὲ Απιρηιαταμπι Ἰαμάατε που αμὸά ἥπσυα εἶο- 
σὶο 1]]ος ἀεεοτατῖτ{εἆ αμὸἆ βαιἲ1ϊ Εαέτο οοπιρτοδατίε αμ οά- 18 εεετμττ:δς {ες 

1]]ος Ιαιίτατας» γἱτῖ αὐζεπα Ὀοαί εος-Ἱπακαπευς αµοσησα αὐξίοπες ]αμὰε φσπας - 

Ρυταυῖ, δὲ {ες εοίἀεπα ἰαιιάσηξ. : 

Ὅο Μελέαρρογ. Ὀτίπαμπι εχετηρίυπι Ἀοπεβα πποτείς-Με]εαροτ,αυά ραιτίαπα ἂ- 

Οιιτεεῖδις ἀεεεπάίτ,ντ νῖάετο εἴϊ 11...ν.585. θεεμπάμπι Ηεδξος : ὡε απο 1άεπα: 

Ἠοπιες. Τετεῖαπι Απηρβίαταυς, ου! {η εχρεάἰίοπς εοπττα ΤμεραποςαὈίοτρτυς - 

ει ἁτετταμάε απο Νεαι.θ. δε ΟΠ υπι ἀῑσῖε ἔναμθε ἀπέπνέυσας ῥλμκίαν, ἹπΏυϊτ θττε- 

Ρᾳ3ἀσπι, ον ἔυάρθεῖ ἠλμάᾳ τελευπησαι παποιδος σειµαλόμλνο. Ὀυσίος απξεπῃ ρΏταβς εβ: 

Ίβο δι ἁπενγταπηδίσα , ῥτο ἐν ἐνανδεῖ ἑλωκᾳ «υχέωὶ ἀπέπνευσαν. Ὑεἱ { Ἠ]ο ὠποσνέω- 

αδ[ο]ιτὸ βσπίβεεε, αύπιη ε[βουνταριά (Ἠγ{ο αι τερεϊσί ἔεττης, απῖς αλα 

καν Εεῖ]ὸ {μαμάϊσεης κατὰ. Υε Βτ πας εοπ{εειόίο κα» ἡλμάα ἑναδία ἀπό - 
ππευσου- 

- : 
΄ 

σερᾳφρασία, οροφὴ γ. Κώλ. ἡν- μετάφεασί»ε 

ο - . -.- ῤ 35 6 ευ 3 - 9 τν 

εὔπι Ἰπτετεβές εοτᾶ τας- «ΘΟβμώλων ἂξ ὅμιλον» 69 αεἰ- Ρ7Ηᾳ Ῥησμα η ΜΗ 

ὃς, απ Ρείπια - αεῖε ας ἴ οι 19 ΑΕΙ σηχῥᾳ » 7ὐ6: 
Ὡς - το ο 9 ο ο. πο 

βηαθαὮτ . δι τεΏΏ1 ΩΣ ου πολέμεοιο: νόῖκος ο ἐράταις ξελ- βτενηπαί (1βΙΜΜΕΤΗΕ 

ουσατς να το σααι 1 ο. σ ο κος η τς οχ-- 

πποστε (ρξ βδἱ Ροπξεες, δεῖ- ον τοι ως ο μβρρ ο 

Ἱγεδτερεοπᾶ {οσίεος (ω41- ἔσλαν Ὁ πθδος ἑ φατίγ. ἀλλά γω Σ7έηια βε. Ρε αμ 

Ἀπεσπητ.ΕποἈμίεπιορε- Ἅ{ . , 5651 μομῃ 30η ΕΛΑ}: 

ο κ μις ο εις, Ἴμαθλςς εωδίαν ὅπασεν αδ]οη. δες μπε 9": 
1 νεσ σ η στὸ Ξ 

νο ας μοδα εοα ο ες αραεσεα, ἔογγώη ϱοηΣήΡεηΣ σε” 
ε. ο θες πο]. Εφα)οισι ἅρ- σαρξ 1 ὃ - 

νε (οἷςε τεπιρε αι: ῴεεεάε- Άγ ο. μα τς {14 Ργαδα ἆ 2618 

ο ζετεπῖτας : ἵνα Ἡερταπας μόζων. ο αι αξατωχ - ῥεβασο. σᾳησαδο, εὐ- 

ροῦ Ιαάχπαι Ὄπης στοά] 4 ὀραοσέτω ΦὈογοςν, η εογοπὀ -αΡΙΑΠ5- 
απίασι σα ρταθαῖτ, «ΟΣ7 Ἰπμρρργα ισα αμα 

: εεβα δττερᾶαάϊ Ἰβλαιῖςα μας - νο 



ΙςΤΗΜ. ΟΡΕ ΥΠ. τς 
ψάξε τῖα: Ίτα νε Ίατας Βῖς {πεσεβης πιορτοσετη 1]ηπι οῬ Πτετετ. πατε παπς Ὀξεοτεπα «ε]ς- 
ὌτεῬο, ὃς εατπηηῖς εποοπ]αβ]οί «ΟΤΟΠΑ «αΡΏξ εἴΏς ΟΠ2Ρο. Ουδά β πποστεπῃ Ῥτο Ραιτῖα 
Ἡαάααῖ,πες απεπιαἀπαοόσαι ρτα αμ ιπαά Η1 γτῖ εἶπις οτα]ά , τς πε δα Ρτορίετςᾳ {ις- 
ςεπ{εααῖ Ὀί]. : 

σειµόχον ὧν. Απιρηηεασίο ]αμάϊς,απὸά ε Εοτεϊταάἵπς Ειοτίε Φιτερβαάες γε 
1η Ῥτίτηα αοἰε Βετετίε εὔαι ρτααπε(ἤιταῖς γἱγῖς. γέῖχρο πελέμοιο,ρετϊρ]ταΙςὸ Σας 
Άεμον Ὑοεατ. Ἐε νεκος Ππε αἀεξοπε Ἠοππετας ρτο Ρε[]ο γίατραε 11.2. Νίσδο 
ἈλεξαψΦεριο οἩἳ εἴγεκα γεῖκος ὄρωρεο- : : 

ἑράταις ἐλπίσγ. 9εἨο|.εχροηῖς » ἕλατα ἐπελπέζογτες, ὃ ὅδεν ἀπελέθτα. Ἐτ οεττὸ τηῖ-- 
τὶς εκττεπηα {ρες εβ» γ]άε]ίεες πποτς: η ηἷα «ετεῖης εξ πιοτή ααὰπα {ετιχατὶ Ρι- 
6παπάο. : 4 

ἔτλαν Ὁ πέγδος. (οππμαξίο αροβτορᾗες. εί εἰοτί,νε. Ῥιπάατί αἆ Ἠωπς Ώ]ο- 
ἁοτῖ β]απῃ Φετερβαἀεπι,α τα ἀεείατατ αΏεδευπα {παπι οὗ ςα]απαίσαεεπι ]ατη:δς. 
Πὶς ἁϊστεβιοπεπα «οης {άΙτ. ἔσλεν απεετα Ες Ώ οσίευπα ο Ρτο ἔτλίω Αος, 2.. 
Οµἱάαπι πἠπὴς «οπαπιοὰὲ εοππεδξυηε «ση ΡΠοσίρις ἄθιροι ἔθργρδες. Ἐτ Εςῖηης- 
3.Ρετίοπ.ρίας. οΓ.δς Ῥσεος.ρτο ἔσλησα.Πουεί αῦ ἐβίω,ἔβαγ.Ν ετὺπα «οπαπιο]ὴς. 
επι {εαυεησίδς «ομπεξΐετητ. 

ἀλλαγιῶ μοι.Ἑ ερτε[το αἆ διτερβα ἀεπιρεϊήήαυε νὶἑτοτίατα Ππαΐςαπα, οίαπα 
Νερειποτείετε 8εεερέαπ. γαιάολος,αΠΤΟΠΟΙΩΔΦΠ3 ρτο Ποσειδών. Οπιοά Πς ἐοδίαν- 
ὃν χειῶνος ἀῑεῖς Ροξεα » ἀῑκίε ΕπηΙἩ ππεταρΒοτα ἐωδίαν μᾷ) χειμίειον ὄμβειν Ῥγια. 
Ο,ς.απτίϐτ.τ.ιάε Αάαρ. Ι{Ε7Η3 εγάπἠ ΜΗ μα ασε] γιάεο. 

ἀείσομα, Ῥερειῖς ΡτοροβτίοπετΏ,ᾳ. ᾱ. } γικητέὼ ἀεΐσω. Ῥετ ΏγραἩ]αρεη αις-- 
τει ἁῑεἲτ, χαέταν οεφαδοισγ αῥμέζωνρτο φεφαίοι αὐμοζων χαίτη. Ῥετ «οτοπᾶς Ἠαίΐσε», 
{ητε]]σο οσα 9ομο]. εποοπαἰα!ευπα οατπαεΏ,)άοἷς επάπη,ὰς οεφαζοορφησ 3 τοῖς 
ῥθεσικοῖς. 

ὁ αἳ ἀθινάτων: Οσευττίε οὐ]εδιοπαί ααςε εχ Ίρβις νειοῖς βειί ροτιάβεε, Ἠος 
Ραξλο. δ10 1461 {ὔηχορεγε ἑᾳμάῶ ΟΥΤΕΊΙ Φά ΟΡΡΕΣΙΣΗ7 ᾖγο ῥαἔγῖά 5 ΕΝΥ πα 
1ωο 411 ΥΙΟΥΣἱ ΣΕ η0η οὐσα [ή /2ά εγαπφ]ῶη Ρος γίζαι τά Γασα[εσι [πε «1ρης. 
(ε ατὸ Υιάεευς εχεμίατε {ερρησαδπα ἃ γιτα 6επετε αἆ οὐοά εξ πατις. πἱπη]τῇ 

-αὰ {οεἱδεηάα ςασπαῖΏα,ποπ θμζεπα Ρτοίηάε οὐ π Πεῖίαπα. Ὀεϊπάε απία οπιρίρηις” 
εςαρ.ο. ἁῑπετία εαπωεὮ τηοττο»ὲ νἱαῖς εβ εκεεάεπάππι. Ταπάσπι συῖα πΙὴ] 
αμααταπιής. ἀωῑςε αβεδξαπά τα εἴε,ῇ 1άεπα Ετ παροβιρή]ε , ὃς Ιπεοποεβωπῃ : ἵτα 
νε πιά σατε γίεα σεηιι» ὰ πατατα {πα αΏλοττεπς αβεξτατε ποῦ ἀεδιετας αιοά 
ρα ἔαΐβεε παμβυτη: ποπ {εσας ας ΒεΠετορβοπ{ί οβεέτατης αἆ εαε]Π νοῖαεις, 

. δρασέτω. Ἱππρεταπάϊ πιοάϊνεβ,ρτο ταρχοσέτω. ἴνδαπα δράσσω,νε] δεώἹω απο : 
ψὰς ἵπ Τεκὶεῖς,ατ Ρετ {Ύπεορεη, δε νετίο τ. 1η 9.ὰ παρέα, νε] παρά ω, Ἡὶς ἆ- 

΄ ΄ σι ὩὉ - - ΄ ( Δ κ... ς 

Φαράσων φόνος τπεο 1πά1ςἶουεξ Φεῶν μέμψιε {ει γέμεσε: δε Ἆος παρά τοῖς ῥήτορο β- 
σπ)Πςατε τταάἲτ 5ε[οΙ.Ατϊορβαπίς η Β]ηεομίΏ γοςε ο νῶν.ΥῬ1 θυεΏοἵετη οἶσαε 

Ἑπηρίάστη, ἀποκτείνευ φ9όγος γιωοζχβε,ΥὈἱ φδόνος» {υραμάϊτο Ἑ εραίῆςαε αέμνεως « 

ἀξιώ 65, 
ΑΑασα: τσ 

| 



σι πιττισκκε / 

παράφερισίο» αὐπορ. κὠλ. ». πρρχοις 

Ἑτεπίσα αποὰ ώς ὅτι τορπνὸν ἐράµερον Φιώ- σηδά οὐ {ες αε]οἨρ)ῃ 
ἄῑς εατπαίπῖίδης οδ]εξτασίο- ος Ξ σμοσλά λα ---- 

πεσι αποιίάϊς Ρετίεαπος, ο ος ος σωὸ : 

πζσποϊἡεία αάάϊις, ἀοταῖ “Ἕθλος επαίμα γηρανα πε µθρη- Πεμ 2 αρσμμς ας- 

εεαασα]]ας αἆ {επεᾶπτεπι «{ν . αεάο σά [2ποᾶᾷ1ήοη» 
«Δε πωοττεπι εορτεπάο,λἆ αἆ αἴνα. Ὠγάσκομᾶν 1ὁ ἁμῶς ἅπα)- Ζάφπε [αγαίε ο µη, 
-αποά πατας ἔωπι Εαεῖο. Ώο- στα. ΜογΗμν επί ΡΗΥΙΡΕΥ 
ἅπάς απαπασαπα οπιπίρης ο οὐ πο οὲ ὃά οπήπος [ς . 

εκ ααπο εξ πιοτἰεπάστη, κος κα ας ρτοςε ος -- {μ1γ- 

ἀῑπετία απιεὮ , οπς ὃς 1 σα Ἔ {α εἴε. ομδά (0.6 [σης 
-- : τς σε : 4 ἃ 

αἶϊο γῖτα σεπετεεὔβαιἎο- παπ]ανεωβεσχὸς ἐξμέ- σίπφπα Ργο[ιε,ὀγεμή 

πεί εΠε τς δν σὲ Δαι χαλκόπεσον Θεῶν εἴι αά ρεγκεεηάς 
νῖαῖς εξ οχος ο παιανᾶ, δρων, ὅτε σρερρεις ΑΤΕΙ Ράήπεητη ὃᾳ- 
απας ἕπεατα ἃτ, ἁππῖηα ν.ς 1 2 ἴ 

ϐρῥινε Παγασος εηΣεΊ Ώέογκη οἆ {2- 
Ρτουἱάεητία ποΏ ρατεξεςῖτ. : ὦ 

Ῥτατετεα αποἆ ρτατες ἵπ- 4ενη: ϱ1πάοφΗΙ4εΠ αἶαέὴ εκζμθη; Ρεσα{ως 

ἀο]επι εβηον εῇ αβεξιαπά στη. Ναι απἵσππαπε πιαίοτα εσῖρας , ὃς ἱπιροββδί]α πιοβτας, 

Ρετϊπάς Εαεῖτας 8 ἵα ςα] ται Βτπιασι Ώεοσαπῃ {εάςπι 3{εεπάετε οοπτεπάἆας,ᾳαὸ Ρες Ιποδεεῖῖ- 

Ίπτεαι ρεταεηίτε ποη Πσετ. Τὰ νετὸ Βε]ετορ]ιοητίς εχεβιρἰο Ρεούατης: αμαπάσααἱάεσα 

αἶατις εἴης εαπας Ῥεσαίας ετευίε 

9 

περπνὸν ἐφάµερον. Τητε][έδε τὸ καθ ἑχάσίω ἡμέραν τερπγὸ ὄν.Οποά {α απο εοπ- 

άτατ εοἩέρε, εκ Ραταριτα. : 

Έχαλος. ΏΟΓ.ΡτΟ Ἔκηλος.όρσιμον αἰδιανητε]]τρε ὃ µεμοιεβ νου χεδνονντέω κ’ μοῖ- 

βαν τελευτέ). 
θάµων οἳ αἴσος. 1 ΕΡΙΙΏΕ ΟΠ1Πες αἴκος» Ώος εξ, ἄγνωσος 15η0Σ15: {εὰ η πιείσο 

σ.ἶΏ ἄἴρος «βὶ ἀϊβιπιπ]απάυπα , νε ππαπεας Ὀτομίς πιεάία {γΗαΡα: ρτατετεᾶ ποπ 

Φσίτητ Εῖς ἃςε Ισηοταίοπς {οτεῖς,{εὰ αε Ιπς αμα τατε δεάτπεσβταεε πιοςεῖς νατίο- 

τΏτα µοπιίπωπι. Ιάςο Ιεσο αὖσος Ἡ.ς.αξισε, ἁνέτα ὰ 5εΏοή5 εοπἰςέατα, αις εκ- 

Φοπμπῖ πο ὃ σὲ φμέμργος » ΑΔ τόσες, ξκέτι Ἐδην ἔσει Σ δμοῖα τοῖς φᾶσ. Ὦ οιτὸ ἄῑσος ετίβτη αὉ 

Ἠε[γεμίο εχροπίευς ἄθισος,ρ αγνά Ηοη/(ῇ. 

τὰ μακρὰὶ.[ητεἱῆσε τὰ ἀδμώωτα: δὲ βραχεὸ «απροΏε επι ςεἶνοί ἀδενν.. ᾳ.ἀ.εἰ δέ 

σε πο αἰκλιύαίτα σκοπεῖιὠς τὸ αὖ ἑραντὴ 5 Θεών διαίτης ἐράστεδτ», ἀδεγής 6 ὦθες σὸ-ἃ 

ἐπιβυμία, τέλος παραγνεδ- οσο 

καλκόπεσον ΘεῶΥ ἕδραν,ΡεπρΏτα 1 «αὗ,ααοὰ χαλκοπεῶν ποΏ τοῖῖοπε πιατετίᾶ», 

{εἆ ταεῖοπε Βεπιίταηϊς νοσβειναᾶς 6 επι. Βτιτ. ὁ χαλκεὸς ἀσφαλὸς αἲεὶ ἔεὸς ἐρανὸς 

ἀῑεῖεις : ἃτ Ῥγτὰ. τ. απΏβς. 3. ὁ χάλνεος έραγὸς ἅπω ἄμβατος ἀυποῖς. Τε Ῥεσαίο ὃς 

Ῥε]]ετορβοπες νϊὰε Οᾶαα }’ Οἴγπιρ. 

3 ο δ Ξ ΄ 

στιράφρωστ,. ἐπωσι, χῶλ. 8. µετάρρασε. 

ἁοπιίπαπη γοϊσπτοπα ἵωσα- «ἀασότ ἐβέλουτ ἔεέραφᾶ ϱαβω «οπΗΜΗΗΙ γοίεβίΩΩ 

, 



Ι5ΤΗΜ. ΟΡΕ ΥΙ]. 745 
Ἡ ἆοπλος γεπῖτε αἆ ]οαῖς 
εοποίἵαπι, ηος εἰξ, Ιππροί- 
ΕΡ11α πποεητεπι , βαπῖ- 
ἀεπιίπαεσεβατα εὔοα]απι. 
Άς (πὸ ιτ Η πτρας εσίτας 
εσπα σιαπεῖ,α ή σεπα πια, 
αυαπευπαίς [ψεςῖε ἵπεπη- 
ἆααταρστεώτας. Οβτετλπα 
ὃ Αρο[ο εαῖ βοσεῖ αΏτεπα 
εαρα]Ητίυσο απήατε οῦΗα πα 
σείροπ/{α ἆα».Βπις ΠεἨοῖο- 
π]σ Ργτῃβῖςατα γἰξεοσίαπν 
Ῥταδε , τε εδῖ οτὶς ἵη 
ςετταπιίπῖρας αρπἀ Ρστλο- 

ἐλδεν β ὁμάγωθυ Ἑελλεεοφόγ-- 
τα 

Ζίωός. το Ὦ σαὲρ οίχαν - 
γλυκὸ ππκερτάτα μλόει Τελευ- 
τα ες 

ἅμμιν σὲ ὃ λευσέᾳ κόµό 
Ἀρέλλων πόρε Λοξία, 
πεαισγ. ἀμίλλαισι ἔναν-- 
βία }) Πωδοῖ «ἔφαφογ» 

Άςηι βοσ]άᾷ «Οτοπα. ἁοπατασα ςεἶεῦτεταας. 

1 εαν {111οηες εηίγε 
.κά «πμ Ῥε]ργο- 
ΡΡΟηΣΕΤΩ 1ο. Οµοά. 
γεγὸ ΡγάΣΕΥ 1µ5 ἆμ]ος 
εξ, απιαγβήρµς μα. 
Φεξ εκ12Η5. Νοδη- γεὸ 
ϐ Αήγεα επμα ογεμς 

:βγαδε Τοχίά» μή ἵπ' 
οετ{2/11δη Πογιάσηε 
γι”; αρκά ΡΥΕΡΟΠΕΙ 
60ΥΟΠΑΤΗ.. 

τὸ Ὁὶ περ οὔχον. ὤποππς αμα: εἶαμάίε {Πρετῖοτα » ὃξ ἆοσεε ποπη]]ς ἵπσηας 
ἆππι απ]άεπα εε τες {π]ηίας,απα]ες {μητ Ιπςοηςεβα: δε Ἱπιροβιβί]ες, αβεδχα- 
τε; {εὰ «ος εί ῄεπι γοῖοταπα εµεηζάπα εοπ{εαιή. Υ1ὰς ἵπ'Αάας. ἔμεταπε (η: 
«φα]ε ἀῤεπά]ο. 

ἔαμυ. Ἐρῆορις «Ἠτα ψοῖο αἆ ΑροϊΠπεπι, γεμαῖς υὶδεοτίαπι Ῥγεβίαξα «οπι- 
οεἆατ. Απεοποπια(εεὲ ἀεβρπαίας ΑΡροΙΙο,α 1η Λοξίααρρε]Ίατιε, δε χευσέᾳ κύ- 
ρα Φάλλωνη.Ε. λευσοκόµς ντοΙ,Οὰ,6, ὃςζ λευσοχαίτα, ΡΥ Μι, 2Απ{ς πιώση {αρρ]ς: 
ὧγε γε] Ἱερε τες. όν 



τὸν {ΕΕ ος ο 8 ΄ 

ΚΔΕΑΝΔΑΡΟ ΑΙΤΙΝΗΤΕ, 

ΕΙΔΟΣ Ἡ. 

σε 

ηχα κε. φλὸ 
(ο λλάς, 

Φ 

μυ ν --ᾱλ 
ην ιν ἅ 

νὰ κ (ζ. ο ή ζ ; 3 Ὀ Έπ ας πό ον 

στ λς - ὃ ἳ ) ν κ ον εί ο η ὥν « «το 
υπσρός 

ών 6 

ΟΕΕΑΝΡΚΟ ΑΕΙ: 
πετας 

ΟΡΕ ντι. 

ΑΔΒΟΥΜΕΝΤΥΜ. 

ο }εωπὰνί Ἰαμάου ῥεγ[εφνην Ρ/ηάσγης αὖ Τββιπλεὲα ώλ. 
ἌΝεπερα υεέτογία ἆ Ραΐγε Τήπα[αγοβο., ὁ Ι2{ΟΓΗΗΣ [ογΗση- 
ἀῑπε, 4 βαιτία «4εσίπα. Ηὐης «εσύπειαγμηο ογ{δεηΕ22 αἰεὲὴς 
ΦερεΩῖ ἆθ «Έ[0ρο ., «4ερίπα, «4{εαεο, Ρείεο 65 Γβεβίαε: ἆξ 
«μέ ΙΙΥΠΟΜΙο Λερίμπης ὅ- Γμβίτογ ΗΕγσαγΗΠΕ. Τρε 
ατα αρεγίε, ἄοεεης ει 4εδεγί Ρείεο. Είπε αὖἆ «4εβιίίεε 
᾿Ρεἰε Τρεμάέ[φνε ᾖ]έμοι ἀεἰαδίεμν , ταπάέπημε α (Ἴεαη- 
ἴγμηα γεολεης , {ρβκε αμ λιλης ΒΥ72Η7Η εοπεἰΜά11. 

παράρεβσις. 

Νεβτᾶπι αἩααῖς, ὃ ἵαππε- 
Ώες ροξτς, Ο]εαπάτο , εἰ{- 
«πε πετ οτατι α πα ἔοτ- 
ΣΙτετ{ε σείΏς, αἆ Τε]είατ- 
εἲᾶ ρατεῖς εἶας {ρ]επάϊάας 
ἔοτες ρτοξεᾶας., Ιαῦοσατα 
Ρεεύῖυπη ρετ{οἱατοσῖᾶ , 4πο 
σ]οτία οεἰευτίτάίαπε ποπεῖ- 
δὶς ἀρᾶ «οπαρατετΏς,Ἁγπι- 
σι ντάεᾶοες εχεῖτει ὃς 
εοπιροβατ:α υοά {τε Πζμπιῖ 
ες νἱξοτία ρτςπάσαι, εἴθ{- 
απεοαιασαεσἈζεπιεςο «ες- 

ελαίρεσις α.κώλ. κβ. 

Ἐλεαδοῳ ποναλικίᾳ τε λύ- 
πθον 

ἑωφοξον,ὰ Σέοι,καιάτωγ., 
σασὸς ἀγλαὸν Τελεσαῤχου 
πορα, «ζόσυρον Ἰὼν. ελεγειρέ- 

πω 

«μον Ἰῶωιασος πε σίχας 
ἄποινα 3) Νεμία 

ἄέδλων ὅτ κράτος 
ἔξεὺρε, τῷ κὁὶ 9 
χοισῦρ ἀλλύμλνος 

μετάφεασεο 

Ο/εαπάτο αἴπφμὸή- 
μεησασέζπε εἴιο β7ε- 
Σἰμης ΡεΥ/0/Ηογῇ σἱο- 
210/1/1.6 1180 αὐο- 

7411ραΥή [επάτά μη 
Τε]ε[αγεῦι αά νεβα- 
{μή Ργο[εᾶξη εχΩζεξ 
εβογεαίε  ΕΥΠΙΗΗΕ» 

-αΡηηαάήῶμε γῶογίς 
β7ομµη,ὔ η Νε» 

ΟΤΑ 

ταταῖας 



ΊςετηιημΜ. ΟΕ τσ] τας 
"εξαπαῖπε εοπίεαπαϊτας εβ. 
«Οπίεσο εεῖααι, εἲᾶ πια [ο 
εξππι αηἵπιο » Οὓ τεεεπτεπι 
Οταςῖς πιεῖασι ἃ Ῥετάεο 

ΕΡεἰ]ο Ιπεπβαπα,ροίεοσρτε- 
εἶατατα Πήαίαπα Ιπποσατε,δς 
σαἵτΏες επεοπιαΕὲςᾳ οοἩ-- 
εεχετε.Ό πατε εὖπι πισπο 
Σαάα Πδδετατὶ βπαπς,πε,απῖ- 

-απε τη, ΏοὮ {οτί θαπιης 6ξζ-- 
επῖπα, απ πε γιέοτυτα 
εοτοπαπιξιατπεαΏε τηαςβῖ- 
-αίατη- ξοπεατηὮς. δεά εἶπι 
ἄπξεᾶα πιαῖα,εοπ/]1ο Χετ- 
απὶς Ἱπιταϊποπεία , ἀεβεσίΏς 
εχτίατα ταϊπατί, ἀπίος αἷ- 
σα ιοά εασπιεα ἰαπάατοσίαση, 
Ρτατετίτο ἀοΐοσε ἵα ραὈἡ- 

Ν 3. -δ 

Φυμθνο α.Τεομσε 
«- 

2Ευσέαρ χφλέται 

μοῖσῳ. ὃμ, μεγάλων 
Ἁ πεγδέων λυδύτες, 

ώς ος] 5. 7 ΄ 

ώτ ὦ ὀρθῶρίᾳ πεσωμᾶν 
«Ἑφαβῶν ώστε κε- 
δεα Φεράπευε. που- 

΄ πες Γ κ» 

σαβμο: αὶ ἆωρημτων γάκων. 

γλυκό πι σὰὠώσομασα 
ν πὶ ΄ 5 ν 
3) ϱ) πογον. ΕπεΙςΗ 

ὃν δρ κεφαλᾶ; 
ό 

αἩ Ταντάλε λίδο παρά τς ξ- 
πρενον ἆμμι Θεός. 

γεᾷογίαΗ} ἄΐερση» εβ. 
σα: ὅ εσο ζπ4πμΕ 
αμαῇΐμς αηησ» ρο/ζος 
2476 414264Τε Μη- 

{511. Εκ ασπῦ ή σεηι 
ση 
4 ὀΥΦΙΣ4Σ6; εσ4αηγηξ 
667ΟΠΑΥΗ2Η, πεζμεα- 
ο7ες [ομετ{εά πε 1η- 
Φφοῄσο [εν /ς, 
4μήεε αἰἰσά τη ρῤΗ- 
ε124 Ρ7ΟΓΕγΑ/ΗΝ. εξίαηε 
Ρ2β ἀοίογεη : Ρο[σιαηο 

(Ώργα ε1ΡΗΣ ΤάμΣΑῇ: ζαρίάετη παρεπάεπτεπι αὔτομὸ ᾱ- 
«ΕΤΕΙ Ποδήῦ Ώεῃς, 

εστω ῥτοξεζαπιας:ροβα παπα (πρσα «αρατ ἱπαρεπάκωτεπι Ταπεαίευι 1Πσπα Ιαριάεπι, ἃ ]2εἲ- 
σἷα πος αὔεττατε-Εαεϊεητεπι, ἱπιὸ ἵβοτεπα, επά ξετεπάο ρᾶς πο ετατ ΟτΕεῖα, Όεας αϊαπῖς 
Ἂ ας - 

 ποὺᾶῖς απεσεῖς, 

Ἐλεαίδεῳ. Οἰεαπάες Τε]εατεβή ΕΠας, ραεεῖα Αεριπεπβ»,[βμπῖασα, Ψεπιεσα. 

εργιβίσα,Μερατεπβ » Ερϊάασίεα ν]έτοτία εἶατι». Τήεμ[ης ποπ παεπα]πᾶς σεηετῖς 

πἰξτοτια/εὰ ραπετασή πιεπείοπεπα ἔβεῖτ «ΟΠΙΕΣΤΗ5. 

Φαῴεσς. Ἠος εἶδος εἴξ µονασροφικὀγ»δζ ῬΓᾶτετ πιοζεσι ἁ ροξεα ἵῃ {εάίοπες ἆί- 

μβππι,δίς Νεπι.2οξεοπαιος:δί Φ.ἀμοάεβασίος Βαθητς. ΡυτΗ. 12, βτορδει δτ 

απᾶβτορῄεῃ ταητήπα. 
Κλεαύδρω πε.Ἑκοτάϊατα ἁπεῖε αυτος ο εκμοσταίοπε,αΒεϊπιοπ]ς, δε εοπ{ο- 

ααἄοπε. απα ἵπαεπες Ροξτας Ποττατυσινῖ Ο]εαβάτο εριαἰειαπα {οεδαπε Ωπειί- 

υ μασ ἐρίς ἃς ]αόχηὰ αιιο {αςἲ]ὲ Ππιρεάίκετης αποπλίπας {εεῖρεπάϊ ρτουἱπεῖαπι {- 

{αφφετει,αἰᾷ τοσατης Εμ Πες: {ε[ερτατετεα {οἶαττ,ασδά ἁπίπο Ὀεπεβςϊίο ἥδβε- 

σατα Πε Οτασῖα αὉ σαπάπεητε {1σο {ετιήσα 5. 

λικία τε, Φαραμάΐτατ Ελς ἄνσν. λύτεον Ξυδοξου κοµάτων» εἲἲ ρειϊρΏταβς Ἠγανπὶ 

επεοπιαβιοῖ.εῖεατ “λύσεον Ξυφδέογρτασα απία «ατταεπ ἐρίηπα αἲξ β]οτίοίμπας εαπι 

--τουία αμάστο νίτο β]οσίαπα ρατἹτ. 

ὦγέο, ΑάΠοτεαξοτίᾶ Φρβοσρῶγηση ἃ 2 
ἆ Ίμπεπες Ροξεα».Η ας θέεπα εί Ιεσίεπια 

1εδείο, {ρασία νετὸ ὠνέι,αμαπα παῦεπε απαἆαπαι επΕίοπες» αποᾶ Πτ ορεσε. γειί 
«θγέοιδεά πας Ἱεάτιο ρετ {ς εοτταῖς,ααἶα εατθας {εαίππα. 

εγλαὼν φεύδνρον. «Υπεσἁος]ι]οὲ φε[βῥα]ωήη ρτο οπνο {ππήε. Έρίεβετοη Ἆος 
αεγλασνππυῖς ορΗ]επευτα ΕΤΕ Τε]είατεβωπα. 

Φεγορέτω. δίς Ίεσο «οπιροβεµτη ρτο βπιρ]ιαί ἐγορέτω,ᾳαοά ἵπι 5επο [ης ]ερί- 
εκ.Ναπα ππεττο ἀεείο[ϊοσιή {γΗαβα:ρτατετεᾶ κῶμον δεν αρειὴς ἀῑεῖειτ αυᾶπι 

ἀγείρον. δα οἀτεδίαὸ {ππαίτας ρτο Ἰδμική. : 

ὃὶ Νεωίᾳ. Ῥοῦ Παης νοςεπι {οπβίτατ ρυπέχυπα» νεὶ εοἶοτ ἵπ α]ῆς εἀτειοπῖ- 

Ῥης: {δά οπιπῖς ἀλλπόσιο πχε {μάΐςε εχριησεπάα,ίεαπε Ρεσίριεμὲ «οπβτπεη- 

ἆα πως νετοα, κ) ὅπ κράτος ἄλλων Έέενεε Νερέρ: Ἡς πΙηΙ ετίτ εχετίη{εεᾷς {ππιεΠ« 
ΒΒΤΡΡΟ 

πο 



σα6- ΡΙΝΡΑΕΤ 
ἁππα , ετίεααε ρ]σηῖς {εηίας.ΕΠΗρῄ» εβ ρταροβεῖοπίς ὦ απίς Νεσία, η α- 

πετρα τες {ππιαίας. Πας αὐτεπι Ο]εαβπάτο,πον (ντ ο ἰἀραιγοίηης) Τε]είατ.. 
εξο,τίσπμπεήτ.. 

τῷ καὶ Ἐγὼ. Ἠος εἴ, πούτῳὃὶ θὼ καπ πω Φόχζὸ λυπούμῶνος--αἰσόμιωι αφερσχαλέσαε - 
πέω παν μᾶσω. Οπαήίτας σπα; ελµία ἀο]επαῖ Εαςη]ε Ῥϊπάατο, Ῥυτατ 5ς]ο]. αίθ 
αφιή (]εαπά:ί πεεβατ]ίη παπα αἆ Φαἱαποίπεπι ρα [ο πποτευί {μης : απος . 
ετᾷ νετίασα]]ε εβ,ςοηίΐαξ ες {εαιεπεῖοης Ροξτατα Ῥετβςί ΡεΗΙ 1π 6επετε τα- 
εἴοπεπι Ἡαβετε. χευσίαν ΕΧΡΟΠΟ πιρίαν, αμα Ρετ 447ΟΗΠ. Ροξτα {οἷοι ργεσο( - 
Πσπίβεατε, δὲ αἰτέομαι ρα[πιὲ {ππλο:- 

ὅκ μεόλων. Αροβτορᾗς ροξτα αἆ {αρίπη,α ια Έθτεατιτ νε φοίτ]αᾶαπι η: 
ἔουςας πια τοτεςεὰ ἄπίπιμπι αἆ {εηθεπάαπι αρρε]ίατ. κάδνα Ώος.ρσο «οπΏΠ. 
κήφιαρΏος ε λύποι,}) πέγδος, Ἐξ ἄθρηχτα χαχὰ » Ιητε]]σς (αὐωφελάτους λυπας» αι ᾱ-- - 
χεησα πώθια,εΙτη 9ελο]-αΙήΐαυε Ιπτευρτεβδα».9εὰ ρητο ταπιεΏ,{η/εᾶα πια] αἷἲ-, ὦ 
ο ρο(ε,ασία 1αεἰα εκεορίτατυτα πιαίσπη ὁ Χεικεηξεόλυπι οὈίτε, 

Φα ωσυµεδα. Ὦ)οτ.ὃξ Αςο].ρτο δημωσώμεδευι ἃ γετΏο Φφηµίω» νε φυμΏμαι.Ἡ. ς: 
ες ἃ ὀημον ὀμρέρω. ΛΙ εκροπαΠε,Φηµοσία παίζει, δε]ο]. σώζει, ὰ) εἰς Φρκιον καἸάγειγ.. 
γὶάε ναἰσ. Γεκίςα. ς : : 

ἔπειδν ἐκροπο Ροβζααπωτατῖοπε εεπαροσίς.Βεπεβείο ἁῑιίπο επϊρι]ε Πβετα- - 
εἴοπεπι (τεἰᾶ, επί ααθά ἠπιπήπεβαξππα]υτα αρρεῖίας Τζη}α12 αριάρι ο νε ἵτι- 
ημας Ηαὰ Εμῑβς Ίπσεηςὰ Ώ)εο Ιπωπήβηπα, βοιεῖ Ταητα]ο {αρῖς ἴπ Ρα πα ἴπαο 
πο ϐ αἱο βπετεεπάμη Υἱάς Δάζσ.ΤαηγαΙ1αρῷ.δε Οἱ. Ο,α περα τρ 
ἔβενε, Τπιεβς,Ρτο σωέβενέ πε, 

παράφρασς:- ελάφεσς β.κώλ,κβ. ῥιτάφεαα». 

Οπαπιοῦέεπα εὐπῃ τπεία- ο μα { ; "5 . -- 9 

ατελµατου Ελλάς) µόλθογ. ὃν ἐ- - Ἰησοαπάμη γα) 
επάα πια]α ΡτατοτιετῖΏτ. {6- 
ἅατα εβ [οἡεϊτυἁο απα ἆἷ- 
Πείησεζατ, Οοππεηῖς αὐτξ 
γερσαίεητεπι Πατασης ππ]]ά 
Ρτετετ{τῇ, απ]]α Εατασὶ Βαδί- 
εα-τα"ους , απιρ[εέζατωυτ, 
Ἅδαπι «τς Ἡππισης -υίτα. 
εαττευ]ηπι]ηςετεῖς εα Ίδης 
ἀηποίϊαῖτ -ξε, εποπηπεηῖε 
Οπἵδις ρετίρεέῆς :αἴαπε 
Ώδς επῖατα-Ίπ εοπβἀετατίο- . 
ηεπῃ αἀάαξᾶτο, αποά Πδες- 
εαζεπη ποβᾶσασα Ῥατρασίς 1η- 
παπι τεήΏήπαης, (απαδ111ς᾽ 
εἲε {α{εερτως 1]εἁ οἷοτ., ο8 
εαση 4 παπα ἂ Χετχε. πιετε- 
ὃσπαας {ετηϊτυτᾶ. ῬσατετεἙ, 
νενίτασω ἀἄεεετ, Θοῦα {ρες 
ἁς ἔμτατο εἲὶ ςοεπάα.Νάπς 

τα : 
εαὶ ὀσμα ᾧ παθριχόρᾶνον 

Ν» 

καρτεραν ἔποωυσε ρέειμ)άν: 
απ δν Ν τες να 
5ο Ὁ ΦΕΟ ποοδεαρειον αἲεῖ - 
Άλμα σπα). αόλιος } αἰώγ» 
5 αὐδράσ κρέατα. 
ἑλίοσων (κ ποβογ. 

ξουτας κα Έσ]- βεοτοςς Ες 

συ τ Ελειδεεία 

Άσε, «χεη ο ἀγοδο). 
Ελπίς! αὐδεὶ µέλει). 
ἆεηιθι ὃν ἐπαπύλοι-. .. 
σι Θήβαις ᾖαθένπα, 
Αγία χαείτων αωτον.. 

σεργέμειν πατρος ἕ- 

Ὄψεχα, δυο, λῥου- 
ῃ “208. 

79 ὀυγασξε Ασωπιάώγ: 

ζαῤογέι. ΟΜ67ε 106 
{46115 ϱγα σεχ σγα-- 
επι {εά σε {01ςΙ4- 
4μεσῃ. Όα γεγὸ αη7ε 
είες εβ , ΡγεαηΣΙοΥ. 
{πηρε εἰ γεν οἵής, 
ο 
ῥηηῤμς . Ππρεπάεε» 

γοίµεης νεα επΤ/ΗΠΗ. 
δαηαδέᾳ 4/2 ΙΟΣ 
Σαγιόις {ης εὔρῃόε {]- 
ογ{ Σε, 6Σ12 Η]α.6ροί- 
ΣόέφΗε ῥοπα.ι {ρεηη ῥο-. 
111 έμγα εἴε. ΟΡΟΖ2ΕΓ 
16 6Η 1 [ΕΡΗΕΡοΥΕΙὔ19 
1βεύο εώμεαη1» ἄε- - 



ἹοτἩηΜ. ΟΡΕ ΥΙΠ: ον. 
ο μες ασ 9 ὢ ἐριτρ φ ε , Σ 5 Ξ 

τ. να ο ως δὲ ὁθλόταται» Ζίω τες- σημα σγάΕἱ4ΥΗΗΣ βογενς 
ἁ τι 1ης,σεςσς εΡο α- σὺ ες σα : ΄ ολες 2 

[2] 2 τρ.  ῥασλει. ο το) το τΣΣΙΨΜΕΤές 
Ίατητη εοηπςεάετε επςοπήᾱ: 6 , ος ος! Ρ ας το .-- 
ἁάσαςε Ίατε «οπ(απσαἱηΐτα- 2560 αβλλιέρῷ ες ο -- ξερήρα {μη 
ἲς οσο εἶπὶς Τμεδάπµςας- «Δίρκά Φιλάρράτου πολιοςῷ- ᾖέίαν Α/οριάήηησμε πα 
σα υίταπι Ἐρίπεταπι ἔαοετε ἍΙο5εΥ ἄγεωῤγα. ΣΗ ΗΠΩΠΦ » ἹΙομέσμε 
{επεοτ.Ναπι Τεῦε ὃς ἀεσι- 
Ώα ΕΠαταπι Αί{ορί πατα πηῖ- 
πτως ξαετύπτ.Ετ οὗπι Του ο ας : 
Ῥιαουίβεας, Πε Ἔβεδεα ἀῑο[ᾳ νγόμ εοϊσεαίξ ἀπερηρ. 

απίάεπι Ῥαιοσ]ς -ΣΤδεδίς . ἵασια Ὀΐτοβππι Εοπτετα ρπ]ςμεῖς αθπῖς πἹαπαητεπι ἀτῖς, ντΏς 
εαπταπ1, αε ρτοϊπᾶε «εττασαίπησα Ῥεἰοτήτηφπε Βπάϊτοία ρταξεεῖτ. 

Ρ/2ΕΠΕΥΗΗΣ γερι : σης 

«ἀτόλματογ.Ὦ ΟΓ.Ρ{Ο ἀτόλμητον.Ὦ.ϱ.αλυπομόγητον ὶ Φενὸν » ἐΣοΙεγαδΗεηε (ὔ' ῥον-. 
γεπάπγαντ τεδχὸ εκροηίε 9εμο], Ναπα Εξ εκ α.ΡΠΙΗ. ὃς ΥετΌο τολμαο,ηποὰ πο 
4οἶᾶται Βρπϊβτατ αμάεο : {εὰ εεῖαπι σοὐεγο» [έγου {1πεοτντ αριὰ Τήεοση. Ἑολμῶν 
αθὴ τὰ δδοὺσι Θεοὶ 3ηητοῖσι βεοτοῖσ.Ό πατε οὈ{ευτὲ εκρο[μεταπτ,αῖ Πο ζαζεπάμι 
γεττετίως ἀτόλματο.Ιἀεόαυε εαρµεατυηῖ Πος,ᾳ-ἀ.ροξτα» Ἱαδοτεπι Ώμης Εηβς 

απο αιἀεπάαπι,ααδά πεπιο αμήας Εῑῑετ εὐσα ποβςε εοπρτεά!. 
Ν 

δν ἐμὸὶ. Ἠος ἶοςο ἀλλάλπου εἰξ αἁπετίαπῆ»{εά εοποἰαἧς Ππρετίοτα.]ἀεό.. 
αὖε εκχροπεπάπ1,όααγεφμαπιούγεηανῖ δε ἀλλ ἔυχετα.ΡγτΏ.Οά.4. ερ.ν]ε.εο]οιτ. 

ν]1ἀεβῖς. Ἡατα εκ εο αιοἀ ΏΌεις ταἱαπήτοτεπα απεττῖς » Ιπέετε ππεεαπα {παπα τα... 

τετήΏε, οιαπέτησυε ἆε εµεητι {οἱἱςἰσιάίπεπι {μ{οερεαπανε ἀττεβτῖὺς παεΏέξτῃ 

Ῥοΐτα, {εταταητί αρρατεδῖς. ο Ξ 

φ μα παιεοιλόώνον. ος Ίερο αἆ γιταπἆαπι Ἠγρα[]ασεπ οδ{ευτίοίεπι, Ἰδαοπι 

σεήπεας ὀῆμα παρριομλύων νΕτῖτ ὑδαλλακτκὸς εΧροπεπά τα» Ρ7ΦΣΕΥΗΓ19 Σ1γ)εµάο.. 

γ/µη.51 νετὸ Ίεσας δεῖµα παθριχόμλυογνεσῖε Ρ7άΣεέσης Τηεέήςτ ὃς 1ΠεζΩς Ῥτο Τε 1ῇε-. 

Σποπάα Ροπεεάτονε (ρες ρτο γε ρεταζα Ρἰετάπαε γβατρατατ. 5ο]ει δεγµα 6εῃς- 

τατς μάεινανα]]ο [πρίατο πας εεβατ.[ἀεόσαε τεδχὲ ἀῑκίτ,μεσης ΡΥΕΣΕΥΗΗ5 57α- 

οι [εάσ1Σ [οἱ ΓάήΗπεή. τὸ 

τὸ 3 σεὸ ποδδ. Ώατίο ες τεζασα ῥτατοσίεατυπα ποπ οροσεεας {οἱσίεαπα ες. 

Ώεπαρε αυί Ρσαίεπῖς βίατας Ροπὴς αωὰπι ρτατεσῖεί Παθεπάα εα τατιο. α. ἆ, 

58 3 ὠεοηκότων εὶ δὲ αὐτέχεδαι ο κα) το παρ πόεῖας σκοπεῖ 3) εὖ Φαπθύα.. Ίδες πουν 
Ῥταίεητεπι {ἴαευσα απαρ]εθῖ οροίτεῖ,α πα {πτάτυπα τεπαρης εΙ ἵποεστμαι. Τεα., 

αι Ίνας {επτεπτίανεμπα αηεεσεἀεπείρης,ταπι εοπ/{εαπεπεῖδη» π/ετιής Ῥεπι αι. 
εεπα Ῥετερὶουὸ Ίαδες {η ραταρΏταΠ.ΠΗίας Ηοτας.ἰ. 2. (ατα. Οὰε τό. ἕσμς 1 

Φγά[ζης απ: ζμοά νίεγα εξ Οὐργίρ σγατο. 
αδλιος 2ῥ. (ποπις ας ἱπεετβειάϊπε τεσηπι Εαεατατηπα.Ἑ εδτὲ ὅόλιος αἲδνου]α 

᾿᾽απηταΏοπες εεπηροτίς {πίρετατα πος ἱπαοαμης, ὃς οἰτουπμεπίαπε. Πᾶς Ίεβι 1ο]ςε 

βιότου: {εὰ αθαπάατ {γΠασα:αιιὸ Βτ γε βής Ἱεβεπάαπα γ]άεατης.Ἑτ αδράσ» Ῥτο αξ- 

Βρώπειοντ βεραΏπα, 
Ἰατὰ ο) ἔ.Εας αποσπε εἴὲ ταείο εἩτ εεβατε ἀερεαε ρτατετίεοτησα πια]οσητω 

{οἱιε]ειάο : αὐία πΙπαίταπα τετεητα Πβετεατε Οταεία Ώαε οπιπία ππα]α {απατί 
φοβπης.α.ἆ Φασωδέίσης 3 ὃ ἐλευδεείας Ίάδτα ῥάδιον ταῦτα. 

2ἡ Ὁ ἀγαδμλ, Αἱία ταείο εἩτ ρταεεώεοταπη {ος τυμάο εεβατε ἀεβεαι,απία πῖ. 
ΒΡΡΡΕ ἡ 

45εγαή; φάρ αρμά 1Η μα με ΒΙΟΜ ΕΗΖΥΗΗΗ [ἐ1ρ- 



748 ΡΙΝΌΑΕΙ 
πηϊτπιωνίτος ἀξεεῖ Ώοπα {ρεζασε»-.ἴ0ιις Ίτα ἁοπαίζο πιοξζοτε. ξόσεεαι απίπη μας: 
Ῥοπα {ρε Εμΐεπαι {ετµατε. 

χε σἳ ὁ.Βατίο ους {εάαίο Ρα τεσῖτοσΗπα ΠποΣΓΟΣΕ; ὃς «επαρτα {οἩσιειάίπες 
ἀεβεαι {ρίε αά εβε Ἐμεραπις», Ο]εαπάταπα Αερίπειαπα ]αμάατε οὗ. Ἠενπίςαπα- 
νδκοτίαπα.Εεεπίσα. Ίητες Τμερας δε Αεσίπατα εξ εορπατίο. λαπι ΤΠεΡε ὃς Αε-- 

Φ 
πα 3) . κ» 

χες.Η]ς χαρίτων ἄωτον. Πσαλῖεατ ὕρωον, {ει κὠμον.. 
εἶπα {Ἠπε {οζοζες» ὃς Δ4ορί πα » δε ντοίυπα ὰ {6 ἀεποπαϊπαϊίατήσα Ώ σε τωτεία- - 

παβος ἔνεμ.Ἠος εΕὲ,ὅτι δύο θύγαβες γεώταται Ἐλῥουτο οὰ Ασώπευ: Αάοβας Παδιης- 
υὶρίπει Η]ίας » απατυτα Ἆας πατα. εταάἲς παῄπίπιας, Ὑἱάς Ίας ἂε τε ἸΝατα] 
Οοπε. 

ὅ.Ῥοξερτο ος.νε/ίαρε αριά Ἡοπιες.Παδέίαυε εκεπιρίαπι Οά.ΡΥΙΗ.ε. ἐγ. 2. 
πο ᾧ πἰπείταπι Τβεβεη:4μαση Παρίεες ρταξεεῖε ΤΓηεδίς Βαεοτῆς: αὔθπη ντρεπα- 
γοςᾶξ φιλαἑματο»τπετοηγπαῖςὸ, αιία Τηεβαπ{ εαστμυπα , ρτοἰπάέαε εειταπήπᾶ 
δε Ὀείίοτηπα βιάϊῑοα Επεταπείη απίρις. αµτγης εγατας ἵπ γ{α, σε παςιτ] -οα1Ηᾶ - 
το ὤχισν Αοτ.τ,γεσδί ἁκζῳ. 

παράφρεσις. Ξ 

Τενετὸ,ὃ ἠεσϊπα,Όεπο- 
Ῥΐατα ἵπ Ππίαίαπα ἀετα]ῖς, 
οπῖας 18Σ εοπεπδίεα στα] - 
ἆπ ές Π Ώεοταπη Ποπηῖ- 
Ἀύπιαπε ραττί, σταπΙζ εοπῖ- 
εσησπα Ππερίεσπι εχεῖταπεῖ, 
ἁῑπία σπα ααπι Ἱοπηήπήπη- 
απε ἵ9 τετῆς τετβηίπτα 
ἩοποταΏβππηαπι Ῥερείθή:- 
απ Ώεοτατῃ Βαδίτα τατίοΏς- 
Ἠτες Παδάίεοσατη 1048ο {π- 
ἆῑειο ἀττίσπετε {οἰεδατ.Οια- 
ἔᾳς απἰάετα- ΕΠ] Τεῖαπιοσι 
δε Ρείευς Ρῆς οῦ εχςε[ἶεῃ-- 
τς απαιήραταπάϊ, βΠοσύπι- 
απε πιαταίες ΠΙή Αίας δε 
᾿Αελη]ίες,δε]ίο τί Πείασι- 
στις απεοσπτα αππποζασα 
Βτερίεας, ξοτεῖτετ φετεπάο 
Ρτα Ξοπτηπϊ ἔπεσαατ2ρς- 
τεχεα Πασαἱατ (επρεταῃ-- 
19, Ρτυάεπίδαυε ριςἁαῖ: 
Ὀτεειρπὸ νετὸ. Ρεῖεῖς: εἰκ- 
τας τιτευεξ Ώεατοτάπῃ Ὀέο- 
ΣΗπα «πο ῖ]ῖα ππεπηεσαηῖς 
απαπάο Ιπᾶσπες Ὀή Ἱαρί- 
τες ὃς Χερταπας, Τβεείάϊς 
ἼἍπποσε βαρτᾶτες ας παρ Ε]ς 
-εἶαπ ςοπζοπάετηας ,, εἶδι 

ελαιρεας γ. Κώλεκβο 

Ἂ. ο 3 ο 3 ΄ 9 

σε ἳ ε γασν Όψμοπιαν ο)ε- 
Χ 

2Υ 
ω ο» οὁ--. ΄ 

Δοίῤκωτος ο] ου ἐν δα. τεχες 

Αἰακῶν βαρυσραραγω πα- 
νν ΄ 

πει κεδγόπατο ὀπιχθογίωγ» ὃ- : 
και Ξ 

ο { 

οπεμώεοσ ονχως Ἐπείραι- 
γε, σὉ ὢ αὐτίθτοι 
, 

ἄείσενον εέες, 
ζω 3 5 
ὅων τ᾿ αργίφιλοι 
οπαίς)ες , αβορέα.. : Ὅ 
Άάλκεον ϱυνόω- 
- : 

α΄ ἀμφέπειν ὁρμασον. 
σωφεργές π᾿ ἐλόου-- 
τονπηγυτοὶ πε Φυ μι). 6 ς : 
πόρο κα ᾖ{αχάςων ἔμξ 

ρραν- 
ο ο ΔΝ 

σ᾿ ὠλρρα» Ζει ὅτ᾽ ἅμ- 
--- 5 / 

Φ) Έπος » αγλαος 
5 ω 4 

σ΄ ἔεισαρ Τοσε δὴ γαμῷς - 

ἄλοχον ἐνεδέο ό- 
λῶν ἑχότεεες ἓαὴ ἔμ- 

μδν. ἔρως 1ὸ 202. 
528 ” πω». 

Αὐ ὁ σρη ἄμβερτι τό ἓν- 

μρτάφρασρο- 

Τε νεγὸ πε ΙΙ ζάπΗ- 
Οεπορίαίη εἰ αή" 
{εε, ἀογπμεδαρ ἘεεωπαΣ - 

ἀμίπαμα δὲ Ρερεήβὲ- 
Αεαι στβγερα” 
ῥμγ1 ΔοπογασΙΡΗΦΗΠΑ- 
{10 εγγά νετ/σηζµΗ-- 
σι ὁν μες Ῥής ῥπαε-- 
κο αλ. 
βατες ᾖβαβαμσήΗπ 
Τετημα βίή  βπογήη- 
Ύ 6114 Σ1ά/ες ᾖ)ῇν]ογ-- 
Σάο αἱ «γε ἷᾳ- 
οὐτγπο(Ί/η ρώμέρβγα- 
ἀπ Ὀε]]ι βγερίσήηο. 
Τεπρεγαηλέρε Ἰιο-- 
24Λ1,ΡΥΜάΕΕέ[ήπε απῖ-- 
709. αε εΣα ὮεΟΗΠ: 
Φ1ΕΊΗΠΕΓΗ ΗΕ εθΏΚΗ]1ᾷν 
Ιηρίέε «Φμαμαςο οὔ" 
Τλοσα », ἠβνύῶμς 
εοησεπάεγΗ{ Νερεμ- 
Έμς Ηβσζίώ » ΧΟγΕΜΕ: 

1ογπεοίαση γοίεης γ{εξ- 



ΓΤΣΤΗΙΜ ορ ντ 749 
πειαπο Εοπποίαπι ἀἶ]απι γα) Θεώ φθμπίδεο Ι {με [απ ερ τ Αππογ 
Έχοτεπα άπεετε γεῖΐεε, πες ωστε οὓς πο) 

Σλεοτατη 1ΠΙπιοσΙΑΠΗΤΟΡΣΟ- 

αἰάα; πιεητες Ἶρβς εοπῖα-- 2ος αρ Σππογχαίρς 
φῖππι ιά πον Ρετέεςε- Φεή/ ΓΗΣ εοπηις ΗΠΑ ΏΕΟΥΗΤΗ Ίπεηερορ 
ασας : 

Οὐνοπαψ. Όσα πυπς Αερίπα ἀῑείεας» Οεπορία ρεὴς ἁῑξα εΠ: γηὰς Ομἱά,. 
7. Ππεζαπη. 

Οεπορ]αήε γεγέγες αρρεϊαμέγε: [εά {ρε 
ΑεΑΟ 4εσίπαπη σεΏί716 ΠοίΠΙηε ἄάλΙΣ.. 

χοϊμᾶπο. Ἐ]δρῆς ε{ξ, δε {αραμάϊεπάνπι ἅμα σοὶ Ο Πο εκ εοπευβῖτα πθευπα- 
αἷε Αεαευα»-αμεπι ευπα ροβοσίς- οεἰεῦταξ: Υε ἃ πιαίοΏίθης Λεαςϊάϊς (ἶεαπ- 
ὀτωπα Ἰαυιάες. : Ξ 
Εαρυσραράγρ.Ἠος εξ, ἰοιγδούπῳ. Βαρυσράραλδε» Εξὲ ὃ βαρέως σραραγῶν, βαριὼὺ «ἱόφοῦ. 

᾿ πειών, σγαΜεΠΟ γερίσηηι εὐρης. Τουῖς ερϊελετοῦ,οῦ τοπίζταμπα ο ας πποµες. ἵπ- 
βεητοπι Βτερίεατας --- . ος 

ᾱ, οἱς Ιεβεπάυτα Ῥσο ὁροῦ ππεεττα, αεμεῖ ρεσεσἆεηεῖ {εζίος, ὅταν ᾧ.Ῥής- 
ποὮ. ΏεσγΜΗ έχει ῥπίεδασ. οι επῖπα Ηεες ᾳμαβίητες Έλεος Ιπτετοςβετίης,ευπα- 
ἁτεπήᾶε «οπΏαε: {εά εοπ{εής τε(Ηρήέαε Ώής Ώτες ἀῑτίππεβας: αιία Ηράϊ- | 

εοσση σαι/ὰ» 1 ὲ {πάἱςαρας.Νεφιις επίτα 111ε » {εὰ ΤΠεπαή5» ντ εκ {εριεπεῖρας - 
εοἱἩσετε εΒ,Νερευπ] Τουήΐαε εοπτεπεῖοµεπι οῦ Τβεεῖάϊς ππρεῖας, αῑσαι απι- 

ίεραε ντεταις,ἀεπήτ. Εξ απτεπι ἐπεέρχωε, ἱπαρεσξιγεὈί σειρα νωἰάέοχτο ;. ρτο 

“εοπΊσῃ, περαω- 
«Ὁ ῥ. Ἐπαίάεπα Αεαςὶ ἴδης ὰ Β]Ης δε περοεΐρας., πος ι}ήβρατες, Ὀε]Ηςοίος»- 

εεπιρεταπῖες ὃτ Ρτιάεητες: Πες Π]ος {ο]ἶσι αὐτβέοις, περοξες αβηϊφίλοις, σώφερνας. 

8ε πωυτος γοςαετ4εὰ δε Ώεροῖες ὃς Π1ίος» σολλησιικῶς το]ες ἀῑεΙε. Τεΐαπιοῦ,Ρε- 

{εης, Ἀίας Αεἶνη]ες {15 Εαδἒὶς {ς Ρε]]]σοίος ἀεπιοπβτατυπε, Γεΐαπιοτ {εαυυτας 

Ἐειομ]επηνρεῖεις Αξαίαπι αρρτεβας,οπεπα εχρησποτα Ιοἶςο ἀερε]]αυίε. Αίας». 

6ὲ Αεἰη]]ες οἀπειίας Ἐσοίαπος ῥτορτείη. Οὕαπ1 αυζετω σώφρονες ἁςαητις. ρτα- 

εριὲ τείρ]εῖε ροξτα βἆ Ῥε]εῖ «α[ήτατεπα εεἰεῦτεπα. 

ταῦτα αὶ µακάρωγ. Ὦ ητας δεμπήάῖης απεποσὶςππεητεῖα εβε» Ὄεοσηπη εοπεῖ]ία 

πιεπΗπ]θὲ Αεαςὶ περοτες δε Ε]ῑος {οτεταῖες. 9εά Ῥητο Ροξτατα ἁῖσετε γε]]ς 
εοποῖῖτα Ώεοσυτη πιεεηϊπήβε η Πας 1ος ΕΙΠΕ σωφεννας ὃς πουτέν Μάρι σολλη”Ώε-- 
κῶς,εἶὖπι πος ἂε Ῥε]εο ἄερεσαΠασῖεετ Ιητε]Πρεπάμπα,εμήης Ρίεταζεπα ὃς εαβ]τα- - 

επι τεπιππετα! (ασε Ὦή.νε {εοπεπεῖς {εαίοπ]ς 18 εο]ο δε Ίεα. 

ἔεισν.οὲς ἱερο 18 3.Ρετρ]ατ.Λος.τ.νετδί εείζω,δε Ρευ]ὸ ΡὸΒ Νέλον: νε Ἡκς - 

Βε Ρετίρίεµα εοπταξξῖου ὅτε Ζειβ, ἀγλαός τε Τωσειδα)ἀμφὺ Θέτιος γάμῳ ἔρισων » δό- 

λὠν ἑκώτεερε ἑα) ἔκμεγ .ἄλολον ἐνειδέα. ΛΙ] Ἱεσυπῖ Σείσις» ἵΏ ραττίαίρ. Δοξ.τ. {εά ποπ 
ροεεβ εοπεπίτε εἶὖση ρατεῖοιρίωπτα Πα ἆ Φέλων κ... {εαυατητ. 

ος δὴ ἄσρυ. ος εξ, ἂν ἓν ἀντοῖς, Ζ{ωὶ  Ποσειδῶγι γάμον Ὦν Ἐπέλέσων οἳ Θε) ἀθείαται 
σὺ μβησόρβνου σιωέγσες, Ύ ΟΕΠι φεβπίδωργ]άε Οἶγπαρ.Οὰ.2.. 

ΒΕΡΡΕ. 1. 



φο ΡΙΝΡΑΝΙ τὸ 
- 

παρέφρασ,. ολαίρεσ: οἳ. κάλ.»β. επέφροσε, 

πάτο ο τεμα Εαίάϊ- ἐπεὶ Φεσράτων ἠχουσαρ. επ Ρο/ζήαήη οΥ 4 4” 
εα,δεπέφπεεθ(αἱεπάσοτα- ἔνβελος ὦν μέσοια Θέμης ὤπεγήης. ΏΙκ]ε ερίο 
επ]ο:α σα πιεζῖο ἠ]οτατωῖα ᾱ ες : ό 
εατα ἀῑπίε εείη Εαείς γε οκ πεωορμλῥου ἰῶ, φὲς- εσπβ [ο ναίεης Τβεπιός 
ΈΒεα ἠ]απιατίπα Τμειίστα- 756Ρ 2239Υ ἄβακτα παπρὸς τε Ἐπ1ηεάίρ ΕΟΓΗΠΗ» αμὸᾶ 
σεπι ραῖτε Ρσαβαητῖοτετα κεν Τα/ε εγαΣ Ρ7[άπΣΙ0- 
βΠαπα ρατετετ τἷτα ντ { γεὶ πογίίαν Θεῤγ, ὃς κεραωυξ 77 ῥῇ1η γεσείῃ ρ- 
1ουῖς. νεὶ ξταττῖς εἴας Νε- Ὃ ον συ ρου ο ρα : 
Ρτασί οπου Ρίτα ἔτπετετατ, ή πια 2 ΡΑ7Ε7ΕΕ 1ΑΥΗΙ4 

Έπεπτατα εΒεε ντ Ἠῖης πα- Φοξει κ οοσοο- εα» {14 Γήῖηε ρο- 
«εοτοτατ , απῖ Ἱπιρεταοίο ἀδτός τ ἁμαιμαχέτου, Σεηεης αμά «Εείωπε 
ζαἰπάπε, ξεΙηβαρεταβ η τῖ-  Δὴ µισγομλναν, Α5ΣΑΥΕΣ {14Η ΣΥΙ4ΡΗ- 
ἄεατς τεῖατο εΕ Ροτεῦ- ᾗ Διὶς παρ ἀδελ- «έφμρ ἠπεκρηςπαδηη, 

ος ο ο Ἰανονμιενας 
Ειεῖτε Ἠεαίταοάϊ «οπτεα--. άυσατε. βροτέων 1ὁ ομηρ [γας Σ0μ. δ ά 
εἰοπεπι.Αε ”]]α πιοσταῖῖς γΙ- ὃ λεθέων τυλοῖσε, ῥᾳε εέβα [αεῖρε. Μογ-- 
αὶ εοπἰασίατη Γοτήτα Επι -, του εἰπδέτω δωλόντ ὦν ζαΐες ἄπζεῖα [εῖος [ῶγ- 
{α[αἱρίαι, Ματεῖ αποθά πια- πολέμῳ», Αρεῖ : 2124, [η ἐπεπεβσην 
ππασι τορας, Σαϊφωτίρας ον ον ον τη δε]! 
«Οποαά τίσοτεπι δὲ εα]ε- 2άέ Αλ. Ατενοκον τν τες 
εατεπι Ρρεάπι  αππη]εα, «θέσω τ «χμαν ποδῶγο Σ2712ΛΗΡ [ημΗ[επι, [η]- 
απεσι ἵη δε]]ο σ]άεατ Ίπτ- τὸ ὦ ἐμὸν Πελέ δεύ- σατθή[ᾷ νίσογεην Ῥε- 
τεπιρτᾶ. Αά πιο νετὸαιιοὰ ριρργ ὅπεσα γάμου Αἱ- «πω. Οποά Φ1μΐεη πά 
αττῖπες,απρείας Ἠα[ος(ηπα- αλα -- 4 τρ αΣΣΙΕΣ Ῥε]ρο }; 
σηθεφτεῖαὮῖς ρτα πάσι ἁλαῖ- τς 2685. οὐ ὦς {4 36. « 9 αξα- 

ια γοϊπητατε ἀεβίπαεαπι, 3 ευσεβέρατον φας Τάωλ- {ε ἀειί] Ί4Ρ{1Υ4 βεΙ- 

Αοασϊάα Ῥε]εο εοπεςβ, «δ ᾖαπεῖν πεδίου. οἶάα ϱ7 ΑΗ ΜΕ ὃν 
ασε Τοΐεσαι εχρασηααβς Ρ4βΙΠΗΙΗ 41 1ο16ἳ εκραςηαβε {έΥΤΑΠΗ. 
αῑεπως. Ί 

πε). Ίδομ Πρωϊβῖζας σιοπίσηρ,]ιος Ἰοσο,{εά Ροβύκῶ”. Ἐτεπῖαι Ὦ ή πηρεῖας 
ἂε απίοις εοπεεπάεβαατ Τμρίεετ δε Νερευπις Ρετβεετε ποἰπεσυπς» Ροβαπασα 
Τηεπαῖς ξανα εκρο/ηῖς, Ῥσίτωα ϱΠαἷα ΊΏ ἠκουσων Ίοησα, εἴίερτο ἁπαδις Ὀτουίοις: 
συατε τεεϊπεπάα, Ῥας Ἰες ο. Ῥοττὸ ενενεν Βῖς ααυάρο[]εε τῷ ὅτι. ποντίαν Θεου υί- 
ἀεῖισεε Τμειάςπα, ; Διός παρ ἀθιλφᾶα, Ώεπιρε Μερευπο : ΥΕ ρἱυτα[.ρτο Παρα]. 
Ίδαπυ Ευ]αμηῖς δζ τε] ἀςητίς ΣαΠΓΙπα πιοπαῖπῖε, αμα; Ππης Τουίς δε Νερευσί εεία» 
ας ἀετε νιάε Οι. Μάετατη. 11. 

εἶπε ο ἔνβελορ, Ό σπα Ῥ]πάατο εοπμεηῖε Αροϊίου. Ατροη. 4. 
Έμπης ο ἑ «αδίεσκεν ὁπεπηρύων αέκουξ, 
Ἐ]σοτέ οἳ Φρέσβειρα Θέμις κατέλεξου ἅπονταν 

ος : Ὡς δή τοι πέφρροται ἀμείγονω ποβ ὃς ἔο 
Τ1άΦα τεκεγ. : 

εν εἰιδέτω, Ώςε Αε[ΙΙε, εἰάΐαας τοῦοτε» ρεάύπιαπε γε]οείεατο ἁἆιααπ. 

ο μ... 

να 



Μι π] 

τστηῃή . ὃὅ ο νΙΤΕ Τότ 
Ίδεσι.γ: Ε1.δε απ. 3. Ώε Ῥε]εῖ παρεή, δε Τοἱεἰ εχρυιρπατίοπε ελάθητ Οςα 
απτί{ες, 2: τὸ μὲν ἐμογ. Ἠὶς βρηϊβεας ἐγὼ, νἱὰς εκεπηρία 1 Τ,εχῖς]ς ἴπ ἐμὸς. Οοἵ- 

᾿Βτιήευσαπέεπι «μπα ρπῖπ]ᾶ ρετίοπα, Ἰἀεόφιιε Ίεσο ΏεΩΙε ὁπάσαι ἵπ ΙΠβΠΙΕ. ης. 
αὖξ ὅπασνίπ 3.Ρεσί. Λος. τ. {Εἆ ὅπασα Ἰπτ. γεβτ Ώας «οπτιαδξίο, σὺ ρὴ ἐμὸν ὅπαστι 
Σ1ηλέέ γέεσε δες. Ηας ταξίοπε Ρρίαπιις «Β Ίος», 

πεαπεῦ. Όπιηες Γεβμητ σεαφέν. Ν α]σατα νετπο εχροπῖς 5 1οἱοἳ {ΕΥΑ εώοαήηε 
εβε. οεμπαϊάτης; ο/η έαβε ΓοΥ7άΤ1 ΙοίΩ. 9εὰ πεαυε 101 εάηςασις εΕ. δαπι 1δί ποτ. 
γἰχιε ὰ Ῥοσίῆα δε αἀο]ε[εεητῖα, επ εοπιεηῖε εἀισατῖο:, {εὰ 
αιο εβΏµσα ἀῑσεβιε οεεήο Ῥμοεο. Νεσιε τεξδεὲ ἁῑεῖτας 

αριά ραϊξεπα: ὰ 
εάπεαγεζε721), Ιάεό- 

σὺς εοπ]εἷο εῆε σταβΏί σπα «ΙΤΟΤΕΠΙ, ὃς επιεπάαπά πτη {εεῖριο σ. Ιοςο φ. νε {πε 
πεαπεῖνν :δέ εετεὲ Ώος εαπηεπῖει «πι βοτία,ἆς εχρ υβπβείοπε Το]σῖ, αυστα 04. 
4. επι, ξε.3.πολεράα «χεεὶ αθρεραπων Τγλευ ἁῑςϊτυτ.Ροττὸ 1αωλκξ σπιδορρετρΏτα- - 
{αςὸ ἁῑσίε Ρτο Ἰο]κο. - 

παράφρασρ, 

Ίτλαπε ῥεοῖπης αἆ ἵπεος- 
Συρτυτο Ολτοηῖς απίτυπι 
«2ης ἠπητία αὐίθις βος {- 
φηϊβεεταχ.Νες ΤΜεΕΙςΧε- 
αςῖ. ΕΗαΊτεσυπι Ἄς ρτοϊιάς 
Βὲς «οπτεπτῖοΠῖς ἵΏτετ αξ 
Ἐα]ες Ώεος ποδῖς ἀῑτίσπει- 
ος οεςβΠοπεσι ῥταδεατ. 
Οἶτεα Ρ]εωΙαπῖασα απτετα 
γείρετίπυπι, ᾳπο οε]ερτασί 
ξοϊεπεπαρΏα,Ώετοί 1Η εο- 
ρυἷατα, υιςσιωταξἰςατηα Ὀὰ - 
ἓε ἐεαπατη {οἶσας. δῖς ικα 
Ῥεα Ταεπής , 1 Ώεοτατη ΄ 
εοπεῖ]ζο 5αταση1 Εἶτος αἶ]ο- 

ο «συτα: απὶ {αρετειοταπι 
ἄτηπιοττα στα Ώστα Πσπϊα- 
εαταητ μας {εατεητιᾶ 48 
Φτοδβαςῖ, επῖης Ἱτείτη πάε- 
ἔχδαπενετθα ποτ αβίετηπεξ. 
Ἠδοπι αἴππε Τοπεπῃ τεσεπα 
ΤΠετῖά1ς Μαΐσε «εππῃ Ῥε]εο 
Ἀπρεῖας νηὰ εὖπα ΤΠ επι]άε 
επτοΠε. Ἐκ οι Ηβεπατης εβ 
Αε]λα]]ος , επίης Ἱππερί]ετα 
νίτητεαι, ἆοθα Ροξτς αρπά 
ἀπάοέτος ὃς 1]εετατος Ὦο- 
χη]πες ἱαπἆισας ποδῖἔ τεςἆ- 
ἀῑάεταπε, ἀῑχετήπτοπε νε 
ντείξεταπι ΜΥβα. [οἶυτα, πῖ- 
5το «τποτε Τε]ερί τταῃ- 

«λαβεσις ε,κώλ. κβ. 

, αν ττδνας ο ἑόντων ὶ ἓς ἄφατον αὖρον ἓν- 
Ν 9 

ωυς 

Χείρωγος ἀσπικ' ἀγγελίαι. 
δὲ Ἱλρέως Ῥυγάτήρνε- 
Σέων πέπαλα ος ἐγυαλιζέ- 

πο 

ἄμμιγ. ὦ λομέωίδεοσ 
Ὦ ἑασέραις ο ἔραλ 
λύοι κεν γαλυὸ ὅ- 
ϱ) ὅρωϊ παρφεκίας. 

ὣς φάτο Κερίδας 
ὠνγέπεισα Θεα. 
τοὶ αν ἀπ) βλεφαάροις - 
γεὺξ ἀδολάτοι- 
σν. ἐπέων 3 καρπος 

ἑ κατέφδηε. φαντὶ ηὸ σιω- 
αλέγεν 3) γάμον 
Θέπος αἶαμπα . καὶ 
γέαν αλέδειζαν σοφῶν 

σματ ἀπείεριον αρε-- 

παρ Αχιλλέος» ὃ λ Μύ- 

σιο αμ πελοεν- 

αἱμιαξε, Τήλέφου μέλαρι ῥωή» 

γων Φόγῳ πεδίο). - 

μετάριασ, - 

Ἐσηε ΑΠΕ 1 ἐί- - 
εοὐγΗΡέ7η απΣγ{ ϱγο” 
Ζ:π45 ΟΛΙγοπῦ μησίᾳ. 
Ἰπεηπε Νετεγβήᾳ αῃ- 
Σεησισᾳ Ἱοας ἐ 
Σγᾳάαε πού». ΙΡ ἆηί- 
αᾗ αα2ε1η Ππεηβε νεβε- 
79 απαδιζε (οἶμαΣ [γα- 
51 [16 βεγοξ γή σήη].. 
Ζᾳσμ.515 απκ11δαΣΗ- 
105 αἴοημησ Ώεα. 1- 
12 νετὸ /4ρεε[ής αη- 
ΖΕΙ 1ΠΟΥΓΑ]]ῤμς. 
γεγογην αµγεηε γη: 
δα ποπρετήΣ. Ῥίωμε 
επα2η {1141 Εηγαβε εηἰ7 
μρείῳ Τβεχίάς τε. 
Φε. ΕΣ {ήεΠΙΙεΗ 
{ηοσείζε Πες - 
{4ΡΙΕΠΕΑΑΙ στα Ἰσηργή - 
ΣΗ2Η2ε1ᾳ ΑεΡΙΙρς ση - 
6" Μγανν νίσήεγαπη 
εΤπεηζαΜ11, Τε[ερό: α- 
270 4Ρετσεη: (αησαἶπο. 
ΓΑ 

ὅνασι Ο1αεἰς Ἰ τοῖατα ρετεηΏοΏς ρτολἡθεμεὰς αἴρεσ[σ σι ετπεωίααῖες 



σολ ΡΙΝΡΑΕΙ 
ἐ των. Ἱσαρεσαε,Α ΕΕ ΡΕΟ ϱοπαπᾳ,έτωσ»». ΟΕ ἱεοηῖς απέσΗπι ἄρδιτον Υοςαε,οῦ τὲ- 

εχαπι ἁπειρμπαπα απᾶ οοπιπή/ος ἁ[αάρι]ος {πιριεβας: όδαιε νἱτὶ ἠΗμις εο- 
᾿εἰήίαυε Εαπεία Ῥεπε πιοΓαίς {ποοσεαρταπα νίταπα.Ν εἰ Ἱεσεπάνπα ε{ὲ ἀφδέτου Χέέ- 

ρωνοεριος εβ,άδωατου. ὅδαπι Η ςεδατ εβε Ιπιπιοτεα[Ι,-{ γοἰηήξεε» νς Τωισίαπυς 

αἰτ ἵπ Ὀία]ος.Μοτς. 

μηδὲ Ννεέος Βυγάτης.Ἠος 8 μδὲ ή Θέτπε ἆπαξ γέῖκος σερο ο ὅσα ον -ἡμῤρπάλιν σπο-- 

υαόπωνῶσε ἂὶς ποραρεὴ. Ῥτορετὲ τηϊτεεπάμτα παβεῖυπα σεπ{εε ΤΠεποὶς οἆ (Ἡΐτο-. 

ποσα, νε{δ! Ρε]εῖ δε ΤΗεείάϊς πυρεία οεἰεβτεβενς : πε Οῖς Ιητες Ώςος ἵπαπιοστα- 

1ες,ππµρτς ῥταδεας απίαπι εοπίεηάεπά!. 
ς 

πέταλα γεικέων.Ἐο]ῖα «οΏτεπείοΏπα ἀῑείωσία Εοἱής εαπαυαπι ταρα]15, οοπ- 

εερεῖοπες πορτα 1μάϊσῖρας οἆ ξετεπάυπα Πμάϊείαπι οΏετεῦοπευς,οίς φύλλ' ἄοι- 

φώ Ἴβμαι. απ σ.2 ἀϊσμητας» απία «ασπήπα Εοἱ1]ς ἱπίοΙβεραπευς. ἐγγναλίζε 

αυτοπι Ρτορσῖὲ ε{ξ εἰς χέραι ααρέλὺ. Καπι γῦα {απτ αἱ χῶρες.Φἰπαρ[είτες σαρα2ής 

ὃς Θνλειείζευ. : - 

ν φλομέωίδεοσ.,οε5 πµρΏίασηαι Ποταεης ος, Οάτοπίς {611 απίτητα, υης 

εεπιρας ἀεεϊοτατατ : πειαρε πος αυα ρίεπᾶ εἴετ ἵωπα » ἀϊπμάιήέαπε πιεας: 

παπι γουμέωία γετετῖοις (:αἱεπάαε εοπβήτεβαξ. Ηΐε δλόμίωις αἀιεθειαὲ Παπαῖ- 

εατ. α.ἀ. ἡ μίων ἃ μίῴα εἰς ἴσα Φὺύο μέ ὣχάζουνα. Ἡ1άς Ἠρῃσνοσεπα ἄτ. 2. Ο6. 

3..Οἶγπιρ. Ψτίευς ΡἰαταΙ ππωετο » νε] ρετ επαἰΙαρεα , τε] ααὸά ποῄε ας- 

ζωτατὰ ἵππαστε {ρίατι νείρεταπα αυα ρ]επί]απίμπα ραεεΒε» {κά εἴταιτος 1μπά 

ἔεπαρᾳς. 
ἴ 

ἔραἃ λύω-κη- Ἠοπείία οίρεασε ρεῖαϊ οοπουβίεη», ὁσὶ βλεράροις γεῦσν. τπιεβῖς 

Ρ{ο ἐπέευσω βχεφαβοι». 
ς 

ἁπίων Ὁ καρπὸς. Μειαρλοσίσα ἱοᾳυεπά! {οσπηα]α, Ρίο ὃν αλωφελὴς }) µάτωοε ὃ 

λόρρε ἔλύετο. Ἠ]ς σωωαλέγεη,ε[ι ἅωα ἀκέγου.ΠἉ.ε.ὀπιμελέδτ, φερνήζεῦ, έβαιε ροξτ- 

οὗπι νοςαῬαίαπι.Ῥοττὸ αἴακτα, [οπστη Εᾶς κατ’ ἐξοχδὼ αρρεί]ας,αιᾶ πηρτίας ηχας 

ευζαβε ἔετεας.ττ.2.επα,ς. 
ε 

καὶ γέαν αβετα). Ὦ ε Ἰαποηᾗί Αεἰηή]Η νίττωτε γ]ὰς Ίδεπα. 3. βε. 3. σφῶν σὐρατας 

ἁτοῖε 3 σοι, αυ: ες σοφ νοεεητητ ρεῖπια ΟΙγπαρ.Οά. ἀῑκίπιας. εἰπεέρεισγ» Ώος 

εῇ τοἲς ὃς ἐπικαμλμος,γεὶ ἀποιδέυτοις. Ναπα γἱάεπεις σοφοὶ δε ἄπειερι Ἀος οςο ἵπ- 

τες {Ε ορροΠ!, : 

το ὁ Ανδμπις ὄρρτο ὃς.Ρείτημαι ΑεβὶΠς Εαςῖπης αμοά τεέετε» εβ Τειερπο ἵη- 

βιάήΐαι νυίαμς.Ώε Ἠος Εαόλα πχεηεῖο Πλ. ε, φόνος Ἠὶς εὲ βεύτος. 1δοῦ εΏῖπν 

᾿οσε]άϊεμεά νυ]αεταμής ἁπητακας Τε]ερθνσι Αα ]ΐε». 

ῤ - 
ο 

σαράφρσσι. Ξ Φαίρεσις 5. ΚώΛ.χβ. ---. 

. .. ΄ ΄ 

επεάσιαπε ΑετεὶβίήςΑ- 2εθύεωσέ τ Αβεάδιαιγέυ. - «ὀβοπεειβαὴΣ αἆ 
. 

93 ΄ τσ Σ - ς 

βαππετηποπί δε Μεηείαοτο- Ἐλέναν τ) ἐλύσατο, Τροίας ο ῥκασκας αρ. 

απταπα 1 ραῖσιασα Ῥεσαπαι, 5. 5 ν κε σες 

Ἶ .-. ξ ος ὀνπακκων δει η 

Ἐπεἰεπάπιααε Πας Ώδετα- ο. ο αος ο ως κα Ἠεομόραφηε /δΐµι2, 

ή απ σι Ώπεπαος Η]ος τ]- πο τες αρα ὀναβιμβερτου Ίγοις πετ εκεί 

-πος,ααῖ Γχοῖβτα πεσποταπα  58Υ 9Ἡ πεδῳ κορυοσο-- βαν σε ἐρ/µήν αοΥ- 

απτας 



ΊςτηΜ. ΟΡΕ ΥΙΤΙΙ 14 
«παν (4 μπερᾶς,δεῖρα οἱ- 
«ηπαπάο Ράρηαπα Ποπ] αᾶ 
ἀπτετξεξσίεεαι 1π «αππρο 
εχετεεπΏῖ οοαβεβαπς, αλ ετα 

εκελάϊβεε , πἰπάσαπι λπεπι- 

«πομεαι (αρεσδατα ἔε Ἡς- 

εξοιξ Ὀεϊαταῖ Βάσας αἱ ό{- 
«απο,τε]αῦ ΟΥεπαπι:απῖθας 

αἆ Οτεατῃ Ῥτοίειρίπα ἆο- 
σηῦσι παῖαῖς Αεα]]ες Αεαεῖ- 
ἁατατα ῥηίπεςρς δε επίτος 
«Ἀεσίπαπι ραττίᾶ,ρτορτίάπι- 
αἩς {Πτρεπα Ἠαβσίοτεπι 
σεάἁτάιτ.Ωπεπι Ώε πιοτταᾶ 

-απϊάστη Ιασάατοσία εἈσπῖτπα 
αἄςξεςεταπς :τεά βἀ εἶας το- 

-σαπι δε (ερυ]εμσαπι Μαίς 
νηρῖπες Ἠεβεοπία Πετε- 

«σης, δε ἹαεΏσγπιας «Ἠτη πῃε- 

εποταΡ]ϊ ΙατηεπταΏοπε αξ- 

Ειάεταπτ. Ό 3ο εχεπιρ]ο 

᾿ἆοεεπας σίίασα εΠε Ὠής 

ἐπιπιοτταήδας, στὰ Όες 

πίτατη Ώτοπα τση επἶατα στα 

ἀεξαπάαπι Ἀγπιαῖς αρε]ς- 

ὅτε. 

πα Μέμφογός τε β{ν 
ὀβόδυμον » Ἐκτορά 
Π᾽ὤλλοις τ΄ αισέας» ὃς 
ὥρμα Περσεφογας 

μανύων ΑγΛλεΙΘ, 

6ρος Αἰαχιδας» 

Αἴγααν, σρετέραν 
τε ῥζαν φεύρωνε. 
ὃ Ὦ ὅτε Φορντ ἀοιδος 
ἐλίποντ’. ἀλλά οἱ 
παρά τε πυρὰν » τάφου 
3’ Εκικώγιαι παρθένο 

ἔσαρ ο ἐπὶ βρίῴον πν πο” 
λύφαμον ἐχευαρ. Ἔὺ- 
εν ανα οἱ ἀλοράτοις» 

Σσλόν γε φῶτα καὶ ϱ5ήμΛνο) ἡ- 

ὠοις Θεα) δισοαλν. 

4ω 
Ν 

γεδαπε αζαρμάο, 1 - 

σπα οπή Ιήεγ/ε- 
γι ορη. τῇ εὔ1βο 
«εχεγζεηξέ ο ΜΕΡΙΠΟΜΗ/- 
σηο νίήε {πβεζδαη, Ηέ- 
ὁξογέηποαεσᾷς 19 - 

-εεγές ς σμτύηρ 4ο 

Ῥγο[εερίπα ἐπάίεσης Α- 
οηλεςιείος Αεβείβᾶ- 
ο ΔΕΕΤΡάΡΕ {4Η:- 

ομε βρείς εμγαπα:, 
Οψεα πε 1Η Η1- 
ἄε «αγήήπα ἄε[εζε- 
4πε : {ρά ϱὔ εἩβ τοσο 
' [ἐρα{ιρτο Ηε[τεομία 
φέγσίπες «4πμδεναμε, 
εν ἠήπεβζΑΓΙΟΤΕΗΙ 1ηέ- 

ογαδ]{ει α/Η{εγμης. 

ῬΡ/α1Σε7ς0 22ΗΠοΤέα 12151 ΕΗΙΗΗΣ νῖγηη ἐδίαηι ΠΟΥ - 

1119 ΕΙΡ ΏέΑΥΑΠΗ Ζ7ά4εΤε. 

γερύρωσε. Ψεεβιπη γεφυρέω Βρπίπεατ Ροβέεηη βεγπο: νι χεουρεωῦ ποταµοι εξ 

βπηῖος ΡουΣ10μ5 ἵμησετε-δε αποπίαπι ροΏῖες Βτπαυτα ἆαη
ς εταπ(εασα: 1άεο πας 

πιοταρΏοσιοξ γεθυθεωῥ γόσον ες γεά Ισ ᾖΥΠπΑΥΕ»ΣΗΣΗΠ1 γεζκηηη βααγεδεεμπάτα 

ΑοΠί]Ης {ρεεππεὮ βτεπιεαςῖς αἆ Ττοΐατο 
εσλιὈίσαπα Βὶς ρτοροπῖσης. 

Ασρεάδωα. θΗἱΡίςΟΣ Πᾶς εἴτοτετΏ εΏε στορΏ σπα, δε 1ο
σεπά ισα ες Απέίδα- 

σρετ «ἁαίγάα ἀἱρβεβοπς! εν, απῖα ἀέρεπε Πος 1ω ἶοςο ἅμα {γΗαρα Όσειες εῆς: 

νεὶ απε ἀῑαϊψα τεἠπεπόααι ε͵νῖΡετ «ἐσοθώαμίαν ΥΠ 1οπςᾳ ρτο ἆποαδριις Ῥτευμ]- 

ὃνς Ιεσατυτ. . 

Τροίας ἕνα Ὅτοσετες απ Ρίο Τσοῖα Ρισπαδαπε » πιεταρβοη
εὲ αΡρρεΏας πος- 

πσος:α ία νε πεταί «οτρ5 αππηαις στααηε δετοῦοταπτ:ας Πι Ττοίαπα {πα ἆς- 

ξεηᾷοπς τοδοταβασε. : 

πά ων. Ἠος εξ, νε ἀωτόν ποτε ὀκώκυογ.Ν ος ὠσείμβρετος οεσυτης Οά.
6.Ῥντῃ. 

Ἠὶς ἔρρρ µάχαεε κοεύσσε,εοά σπα {επβι ὠςῖε,σπο Τ.Α. Ἡοπιεσς » πόλεμου κορύσσειν, 

ῥοῦ πα εχεγεεγο,νεὶ α1οΥπαρονΥ]ὰς βίο κορυσέώω Ο4.8.Ργτῃ. Ώ
ς Μεπιποπε,Εῖε- 

ἃοτε,ξε Όγεπο αἳ ΑεΕΙ]]ε εαῇς νίά
ς ΟΙ.Οὰ β.ῆτ.ε. 

θύμα Πορσεφόνας, Ἠ ος εξ, ΟΤ6ΗΡΣδε ὄωμα Περσεφόναςµωυύεη, εἰ ααοἀ ἁῑσίε Ἠο- 

σηθτης, αἴδι φρειάσπευ : ΥΏΟ νετρο ατενευ. 

ἔεοε Αἰαμιδοῦ. οἷς αρρε[ατισ Αελά]ίες., νε] απῖα ρτῖπεερς Αεαςϊ ροβετοσπα 

εταε,νεὶ ασῖα Ηἱοσαπα σ]οτίαπα βία
 ξοτητμά πε ειθξοά]εσας :ξς ἔεεε

 Αχαιῶν Περε 

Ὁ Ἠοπιέτο Ἠεβος αρρείίατιςνανῖα {ιο εοπ{{ πο Π]ος οευ{ἑοάϊεδας. 

}ὶ ἃ ὅτε, Ἑππυὴε Αα ἰεπα εεῖᾶσο ροᾷ πηοσῖεπα «εἰεὈτατασι{ἆσπε εκ Μοπιςτί 

ο ξεες 

Ἱ 

| 
͵ 



ζτ4- ΡΙΝΤΏΌΑ ΕΙ 
Ἡ]. ω.ν.σ8. νιάειας ἀε[αωρββς ο επίπι {η ]οςο αρῖε ςε Αολήἡἰς εχεα]]ς. ἔκρ-- 
ρεο ἔσησω.) εἶπάε ἐπὶ δρίώον ἔχεναν Ῥετ Ξπε[Π,ρτο ἐπέχευαρριτο {ηππεπά τι. Τπ - 
τπεττο απτεπα «οἱοζυ1η 19.19.29. γΙάεευτ ἀἰισιή5 ε[ς «εττοσ:{εά αἰία πι! ἀειτα- 
Ἡτεας {επτΗ, α η Ἱπαπαπεαπάυπι πε απτλοτσίεατς επΙβίπιο.- ὃς βρποίζεπάµπα « 
ἁπτακαε αβιήαπα αμαμΏταἰς {Πἱοροτυπα, 

ἔφδοέεν ανα οἳ. Ἐχεπαρ]ο Ααη]]Η5 απεπι ἀσβιπόεαπι Μία εεἰεῦτατυπε, Ἰπέρεε - 
Όεος νεΠεινε νὶτ ἤτεμηνς Ώγπιπο Ιαμάατοσίο εεῖαπι πιοτευµς «οποπεβετας,Α:- 
ουε Πας {επτεηεία γίατη Πετπίτ αἆ Ιαιάαπά μπα ίσος] επα οί ἴαπι εκσεῄεται ὃ 
υἡμής. Ιάεο σο κ) γώ» {εσπεπεῖς {εζοπί ποπ αὰ Ασλ{επα, {εά αά ΙΜΙςοςίετι - 
τείετο.. 

παράφεασγι- 

κ Ιἀεόαπε εἴίαπα-πππε ἃ 
σηε «εἰεθτατας Ο]εαπάτι ρ8- 
στπε]ς Μίεος]ες , αἆ εὔῖης 
{ερα]οβταπα. επστας ππεὮς 
Ροξτῖςμς εππῃ αἰαεσίταῖε « - 
εἶταεατ, νε {ρίαπη ετἶᾶπι υῖτα 
ἀεαπέεαπι Ἰααάεσι -αιδά 
Ρᾳσ1] 1ωάση]ς Επετῖς , εππ- 
ἀέπιασε εατπήΏς «ΟἈοῃς- 
Ώεπα οπῖ τεροσίατα Τπαῖ- 
κα υ]εοσία Ὀοτῖεί αρή εο- 
ποπατα εἲ ᾳἀερτας:ροβαυᾶ - 
εἴαια Πηϊεάποϊς π ντρῖδιις 
Δἱΐας π]ρὺς «εἶεβτες νΙᾶο- 
τῖὰς οσα «Όσα τῖςϊπϊς ν]τῖς-- 
Ρᾷετατῖο ΠπέταὩς, δτιπεῖτα-- 
518 πασπς Η]ος «οπε Ἴετς- 
Στα ντ ποπ εἰαδετεπιητ,ρτα- 
εἰατὲ τεροπιαπ!τ.Οιξαιάξ 
εχίπώας ρατσαί 8Ηης, ρα-- 
εταεῖᾳς- ΟἰεαπόεΣσ τε Ῥεπε 
δοβα η ἀεάεεοται. Ἱτάα ας . 
εοαταπεοσύση οσα πῖς (1εξ- 
ἀτο {ρ]εράϊάαπι ετ πιγττσ 
εοτοπαπιηεέχαι οὗ ΡΏπετα- 
τῖᾶσι Εἄτεππὲ ἀεσειτατατη: 
ἀααϊάσαι Α]εατδοἴα 1π Ἠο- 
Ώοτεπα Αροΐιηῖς, δε πά γ-. 
εὐέοτατη εχετηρίατα βὴ:Α- 

δνάώρεσιε ζ.κώλ,κβ. 

προ ο 
τὸ καὶ γιὸ «φέρει λό20) » ἔσυται - 

σε 
- ὀ 

μοισᾶον αὐµα Νικοχλέους 
αμα πυγμάχου κελαοῆσαιν 

2εεχέαι τέ μη» ὃς Ἱεσμήγικος- - 
ὢν 

ες 2 
Δαωειων ἐλαχε σελήώ.. ς : 
επεὶ) αρμετίογα, 

ὀνίκασε ή ποτε, 
5 ο .ὁ 3 ι] 

Ἀῶκειος ἄβδρας ἀφι-- 
Ν χτω χεθὶ Κλογέων. 

Ν΄ -Ὁ 5 / : 
5 ὁ κατελέγ-. 

σε κειτὸ νεο - 
σαβαδελφεὮ, ᾱ- 

ν τας λίκων τῷ τις ἆβρον 
9 ον , 
ἄμφὶ παγκρατίς ΚλιαΦρῳ « 
σλεκέτω μνεσνας 
«εφανο». ἔπεί γι Αλ- 

΄ πα ή λ 
χαθτε τ αγ συν) πύχο 5 
Ξ . - ο’ Ἐπιαύρω τε γεύ- 

2 Ν 3 παρ 40Η {Φεχτο. } ον 
3 ο- ; 
ἄγανῳ παρεχε. 

σι 5! "ος 5, 

ηθαν 19 ὃν ἄπειεον ὑπὸ ει -- 
ὃ καλών ἑάμσσεν. - 

εετάφραστες - 

Ο14γε ΗΕ ΥΕΡοΤ- 
Ζ47 εε[εὐγά{Ιομει», οὖν - 
οπώσαση ϱῇ Μαη: - 
47715, ΝΤ αἆ Ίηο-- 
ΦΗΗΠΕΗΣΗ ΡΗσΗ6 εε- 
{εγαπάμη  βοπογαἡ- 
ἀήπασφε εµτε ϱἱ 1ῇβή-- 
ΠηΙοΥΗ1 γιου εχἰβίε, 
Ῥογίέα αάερση» εῇ α- 
ΡΙά:ροβ αι ππισίπηος - 
1017 ο/21η (ὔ' Ηἱε γ]γος» . 
{πεαὐΗν πάΗ εὔη- 
εωσεης. 01602 ζμιάεηε 
2ο ἀεάεκογας εκἰπαῇ. 
σε ασ. «σαζα- 
ΕοΥ3 1ο αᾖσηην ῥ/εη-- - 
Αἰά1/ῃ οὐ ραπεγΑΣΗΗΗ 
Οἰεαμάτο πεᾶαε ΗΥΥΣ4 
«γοησΗη : [01 1επε {ρ-- 
μη Αἰωεβοέσηε ϱγ- 
Σ26Η ειστε, 
{η Ερμὰραγόφεε 46Π- 
Σω βτεας ἐκ{ερ{τΒεΠὲ 

ἔ 

ἠαάαη{1 ὐρπο ρσα- 
τιοο Ρε]ορίς Β]ο Ίπτις- ῥᾳρ, ΡΗΖΕΥΓΑΓΕΤΩ οηῖο ποᾳ εχΡεέεΣι ὁ {αειῤη]ο βγκεία- 
Σιοσίατη «ατοτη] Ἰεοπάς, ο Εηρη η μρήΣ. 
Ἁ {εοςειά επι νίταπα Νε 

ρατῖς,δὲ Αείευ]αρῖᾳ 2ρπἆ Ερίάαυταπι εεἰεξτατῖ {οὔτα., Ἱππεπεπα «στο {α]ιεῖ Γοττς δξ ΠἹςςεβα - 
Φειῆς εσεερεταης,δ: Ῥοπο Ρροξῖα Ιαπάαπάηυπι ρισθεπτ.Νοπ επῖπι {η Ἰστίρη]ς οῦίεωτῖς ἀεῖ-- - 
ξείσεὮς {πηςπά]εσα ἄτατετω Ρταεἰατοστη ξαςἰποσᾶπα εχῥετεετα ταῖς ὃς εοπ(απαρΗς: 



Ί5ΤΗΜ.ΟΡΕ Υ]ΠΙ. σα 
πο κ) γωω.Οπῖα γο]απεἡ γεγίτ ἄτεπαυς ὰ Μηῄς οεἰεῦτεειτ1άςο πως ο. 

«ὅατας Νῆςοςᾗς ἀεβιπάί πιεπείοπεπα Εαεῖς, εὔπιαιε Ἰαμάας 1Π Ιαιάσπι Οἱσαπάτὶ 
Φαϊταε 15. σὸ, {πιο Ρτο Φόῶρινε Π.}. 

Άλλα τά γ΄ ὃν Ἐροντουτὸ αὁὶ πλαίκσα τέτηχα. 
ο δεά ας ]αᾶᾳ ποη {η άεο έρης εοηγαὀη]. 

΄Ἑεβαπς Ρρετἰοάμτη Ώος πιοἆο εοπεειοπάαπι {εητίο. σὸ }γάὸ μνᾶμα πυγμάχευΝι- 
κεαλέοις φέρει λόρρηροσνται Τε μθισαϊον αῥρια Κελαθησαι,}εεᾶθομ τό μννος Ἱεδμόγικος ὧν Δο- 

εείων ἔλαχε σελίνω. ---« 9 ὃς 15 εετί ολλ. ο πιάτς 
φέρει λόρργ.Ἠος εἴειεξ/εὐγασίοπεεγεροτέάΡ ο νε ἁὶςίπαιις δν φέρει, πργερήο)) 

Φερογεαγε.λόλον φέρεις Ἠθδες ΕΡ. 2Ο. ὃ. Ῥγιμ. ἔοσυτοα , οῑεῖτιιτ ρες Πγρεττλεβα 
ρτο--σέσυται. Ἐτ Ώος ποΏ ἱποθεαπιοάὲ {εαμίεΗς ρια{εης ἔεπχριας φέρει, οιαπηῖς βτ 
Ρτατε{ξ]. µοισαῖον αῤμανε{ξ ΕΗΥ15 ροζεἱωρΜαβς τη δυΐεας επσσιις. ο υμπα-ασίεατ ας 
Ροξβ αυα εί Αγ {10 Ηπιοσῖς Νικοχλέου βάμα ος ε{ξ,ΝΙΚοκλῆς Φυλῶγ,κοὰ ὦν μήμα- 
πιο πουπέςι τάφῳ πείωλυος. - ρα {το όσο 

2εεδρα. οοπβτιο ιά εαπὰ ρισεεάεατε΄ κελαδύσαι. ἵδες οΏίίας -αμοά Ευίας 
-οο] τεττῖα {γ{]αῦα ἀερεε εΠε Ὀτειής.. ἸΝαπιροξτα ἀἱρβιδοπσίς αΠαμαπάο αι- 
ευαζηςδς {]αῦας Ίσοπσας εοτεϊρίαπς,Όσεμες ρτοάμευπε. Μελήίαιιε σηϊβῖ γίάς. 
εμσ ἀῑςὶ ἔοσυτομ γερᾶρα ία ἆε τε Ιοα πίτας ους Πεῦας ἵη ρτα/{εητῖα, α αλα ἔσυται 
(κελαςήσαι,έραρὲ τέ μη, εΏαπιΒ εοπΏ{τηή Ρροίαε γέρφε εὐτα ρταεξάςηες ἔρσυπμ, Τά] 
εεε ἆαυας Ἱεόλοι, -- . 

ὃς Ἰῶμιόγικος. ΑΗ] Ἱεβιαε» ὃς Ίεδμν αἲ ἀπὸ »' ὃς «οσΗ Πες ἔξωδε {ππιετε 
αΠαυά,νεί {εηίαπα,ποἩ Υεεβα. εχροπετες γε γηῖρατα γετβο» ους εκροπίε, ᾖηέ 
αριά Ι/ῤσπη Ώογίε αρία (0721115 ε[. 5εμπαϊάϊας {αραιιάϊε σέφαγον ο νι βι πας 
εοπβτηόίο” ὃς ΤΦμιον «έφάνοΥ ἀπὸ Δωείων σελίων ἔλαχε: ὃς ἀῑσὶς ἀπὸ βσηϊβσατε 
πιατεσίαπα εκ αα.Ετ επτω νη]σὸ Ιεσατατ αἲ αΏἲς ἀπὸ,ἱεσῖς αὖ ναν[ ση ααΐα {ο]]1- 
εεε ἀεπμο Ρος αρικπόνου Υ]όεοσία5,1ΗΗπιία ν]εῖε. δαπὲ β γετήπα {Πε «ἔραγον {- 
Ραμάμεῖ ρο(ξ 19 μιον,τὸ ἀπὸ εοπαπιοΚὲ πιατετίαπα εκ αμα Πρω]Πςαδῖε, 5εὰ αὖ απ 
Εὶς αααάτει ἀπρίτο,1πιὸ εείαπα 2Η έφανον {πππετε Ἡςεαξ Εξωδτεγ.Ύλιιατο τὸ οὐ λαιοά "άβεπε εχεπαρἰασία» πιεπὰοσὲ Περί ριτο ρτο-ὦν. ὃς ἀπὸ τεῖ]εῖο αποά εοπίέτι- 
ἁϊοποααι εωτρας:δὲ ἵω 19μιον αιαυ]ἆ ἀεε[ε {εητῖεης,Πς «οἶοη Ίος τεβ ίσιο ο. ἒε 
Ιεσο.ὲς Εµιόνικος ὠν,Δωείων ἔλαχε σελέων. Ἠαες αὐτεπα Ατετίις ἆς Οἱςαπάτο ἀῑςὶ 
Ραταςαυία νιέτοσίατα εἶης 1βπαήσαπα «εε]εῦτατ Ῥμιάατας, Αεεαπι Ιπίεῖο Ίααι 
οοπαπιεπιοταιήε: ὃς ἂε ἸΝίσοε]ε Ες γεερα Ἠετί [αε ἀεπιοπίἔτας {ργῖςς «οΠΏέσστης. 

Ἀαείων σελίνων.Ηις τεξετ αιᾶ ἵΏ Πας γετΌα αηποϊαμίπηας 1ῃπμ.2. Ερ.τ.Ηαης 
αμτετη γἱδοσίαπα αἶίας γηίσατες {εαπυταπα εΠε {εαπεηεῖα ἆοςςῃε, Ώς γοςς δει 
των νιάε Νεπα.ια..τ.β.δὲ οΏ/ετιιᾶ ἔετε οπιπες εἀϊείοηες ππεπάοςὸ {ετῖθετο οδι- 
ατόογαρρτο αρικτέοναν. ρα ες : ς 

ἀρύμτῳ χεεὶ κλογέωγ. Τητε][έσιε Ρῖς ἀκερλειεισιὸγ. (ετεατηϊῃ]ς Εεπης» απ πα 
Ραπετααβίαταπι αἶτοτ οἰεοτυπα ππαΏα «αρεας 4Πεξ σοµαλοκίῶτ ηες ΕΠὶς εἰαδὶ 
-ρηπίασαπι γ]ἐχοσῖα Ρροτίαεης. 1άεο χεὶρ ἄρυκτος ἀῑεῖσιτ ]τας Ραπστατίαβα » αιϊ 
Ροτίος ε{ᾶ ὃς γἱόχοσίαπι τεροτεατ.Ἠΐπς ἀκροχερώτης ἀῑδλας εϐ αμήἆαπι ῥραΏςτα- 
τἶαβα Φἰογοπίας, απλά ἄχραι χεῖρας αἀπετ[ατῃ εοπαρτεΏεπάετς {οἱστοξ,ηες θα 
ἁἰμπήετετος ρτῖὴς απλπα γὶάετες ἀςβεοτε γίραβ,γετείετε Ῥαμίαη Έμας».ΙβίωΓ. 

ὌὍςςς ἢ 



πςό ΡΙΝΡΑΕΙ ΙΣ5τηΗΜ. ΟΕ ΥΠ. 

πιοάἱ ραπεταίαίξα ἀῑσίεας αθθὶ κλογέωγ,αυῖα αἀμετίατίμπι αρἹταπὰο οοπευείερας» . 

νι Εείσαειις αθἰεατῖοπε βιεζαπιδετετ.Ηΐς πος πιοτος απδά
 ποπηυ]Η Ἱερυητ ἀφό- 

χτε:πᾶσα εεσος σταρΒήςυς ϱ{ὲ Εαοϊᾖ «οβπίαµπες αιθά ο Ίεσυαε ἄφιωται. ναι 

Ἶος τεϊ]εῖς {εωίμς. 

} ὦ. Νεπιρε Νήεοείεπα :86ς Έως εξ τερτεῇῖο αάἡρίππα Οἱεαμάταπι » απ 

εὖπι Πε σατραδελφεῦ Νιςοε ας βωεὰ» Νάεος]5 εβ ραιτυε[ῖ. Τε]ε[ατείνας {τααάε 

Οεαπάεή ρατος, ΜΙζος [5 εξ ρατσα5. . 

ἁλίκων τῷ πε.Ἐρι]ορας εὖπα αροβτορδεαἆ εοίάςπι Ροξτας απσς
{π.εκοτάίο 

εοπαρε]{αιήτ.Ηῆς ἴ]]ος ἅλικῶς,εοσταπεος ΠΟΠ βδηµίεά Οἱεαπάτο ἱητε]Ησῖε: δε 1η-- 

Ἠεπες. ἱπεε]Ησητ κρὶ Ἠ: Παβίτα πεπαρε: {4ἱ τατίοπε αυ 1Ἡϊς ετας ατατε παα]- 

τὸ ρτουεξξίος. ΗΕ επῖα Παπάεπα ΟΙδαπάτο εοκταπεῖ εταπε
ννΙσἠέπασυε ἄτατεσα 

βτεῖσετατ. Οἱεαπάει,ποαααιρΒυς 1η {μιεπηί ατατε γεταβαπεης. - 

Άλκαδόου ἀλωγ.ν1ὰε ραταριτοβα Εαώπαπι,νΏ{ ὰ οπο, ὃζ 
ΕἩΣ βιετῖατ Ἱπβιευτα 

Αἰσατλοῖα ἀῑςίπιτς.γεότις ορὺ. Ἰπωῖε Ἆἲς {μπι Ρτιὰς Αε/ομὶαρία,α πάπα Α]σα- 

εοῖα νιοῖα ο, 1ο εὖδα Πππεπ]εβων τας εὐῃεσάσηεία αταῖετι αιάρήτετ. 

παρέχει. Οπαήτας ος Ες ]ε αμἰποφέχη } ανεωτεροπάξον{άεΠ
οετ,άλὼν Αλ-- 

καλός, ) νεότής, σώτου ὃ Κλέων δέν σωέλι. Ομ 2τρ ἀλωδῷ πεπι
ρεροξξα-ζοπα.ΌΏ υατο - 

βγεηκο,σπο απἶἁααι εκροπᾶπε γοςεπη ἀαδφ, πος-αἀππίτεου-- 
τσ 

ἆβαν γὸ. Ἡσος ες ἑ 1ὁ ὦν σιότῳ λωδαέων» ) ὦν οβλὸ φάγων οἴκοιι πω Σβίω  χάκων 

αοαγµάτων ἄπειρο Φέτενν. Ἐατο εξ εως ἱαπάσηάμς Ῥοπο Ρθξτα Ρεαῦεατυς 

Οἰξαπάες Ψειία Ῥιπάατεβς «εοπΏτις,ήβαν γὸ ἑ δόµασον ὅσο χειᾶ καλών. ἄπειρον Ες - 

4μζοσι «χει Ὀτορσιὲ Φρληόρ δε ἡ Ἡ σφιων χατάδ εσας, παρὼὶ τὸ πχείω»τὸ χωρῷ ε4Ρίο 2 0115 

ΦεΊες. 

Ρ/ῃάανὲ Ιβ/Ιογηηι [48 



πο .--υ-ᾷ-. 

ΕΕΚ άΑ4Τ «4. 

ρας-τό.1:15. ῶ1δε-κοτ. τ. 390.37. ἀρεόον. 55-1ο ραεΠα.123.43.Έο τε σς- 

33..ἄνχουωταδα15.27 «908.16 7.2. ὀπιφλέγων. τ72.17.ΥΙΠο γετετῖ.189.42.τηϊΠκατεῆς. 

192.Ητ.γ.ςο|.9. Αλφεξ.2ο9.6.άε]ε ν αΏτε' ὁ,219.4 2. ἀείε. Τοῦ.ρτο ωξ: Μαπι εῇ- 

αρετ[ορε.Ἠρόμᾶν4 8.3. τεύχη».272.1- νίε, ὅρ.275.39-άεἷε ἅρμασιοδε ᾖεσε σεβα
ζοις, 

381.εοἱ.1ο.ΕΡ.ήδεοσν.11.λίκ.312.ΕΡ-εοἱ.δ. ἑβῥτατον. 316.απχτ.ς ο. 4. μον. 127. 

τιγεάἀεπάα.356.23.Κερίδεο Ῥαεος. Ώογ. Κρρήθα:362.3.01σε.3δ4.49. Ἐγπὰ ία. 

αἆδ,2. αεταμέλειαν.17 6.ςοἱ.19.ΕΡ.1ατὸρ399.38. 4εἷε-ἷς. 





πος αΑνταοςξ ΕΤτ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙΙς. 

σαεπιοταβ] μπα. -- 

Α- 

ανά
 ΤΗ. Ρ8Ρ.281

 

τν, Αγάς αιῖς βικής. 423 

«τά Αστοζεταυηῖα νδί ππτ 

5326 ή, 

Αεαβης ὰ Ρε]εο ν{ξξις. 315. εἶως Υσο- -- 
τὶς τη Ῥεϊευπα ἁἆο]μς. 536 Ῥεϊϊα - 
δης 

Αεώρετε, ομυπίαπι ἀπἰοίβτημπα. 66 
Αε]συς ΠΕξοτίος. 129 
Αξησιοῦς Αεμσο ἁιάῖ {οἱ Τιαεθπες - 

δε Αιριιή οἶσα. 664. ἵπ Ασλαίαπα 
Ροβεα ρα {απε αδτά. 

Αεβατπα, εεϊτας Αεείςσε- 5ο8 - 
Αάσου Ατζσι Εις, 2 
Δευβ]αῦς Ώίάροτα ΕΠ; απαῖί βαταα΄ 

αρῃσηϊς, τ23 
Αεβη]]ες Ιπο]οτῖαπα νῖταπι ϱ]οσιοία 

πιοτεῖ ῬεΦήετε. 26. εβ ΊΏ ἔοττι- 
παξίς Ιπιμΐΐ5.5ο. Ηεάχοτεπα, ΟΥε-- 
πηπι, Νάεπαποπειη 1Πεετέες]ε, 6ο. 
εἶης παβα:α77. ταρτο Ῥσήειάς: {είε 
οὐ]εδίας Μηβτα. 25τ. απο ραξο 
εάωσαεως.216. Ῥγτίίους ἀῑδχης.19ἱἀ, 
ους Ρίᾶεερια ὰ(Ἀίτοπε αεεεΡετῖε- 

να αβοατ). σο3.. 

496.εοπιπεπά αεί ἃ Εοσσής,τοὺο--. 
τε,δζ Ολήτοπς. 529. ἃ νε]οςίταις, -- 
1014, ὰ γεπαείοπε πε ςαπῖριις ἃς - 
Ἰπβτυπαεηεῖς νεπατοτής. 521. ΟΠῖ- 
τοηῖς ἁοιρι]ης. 1Ο]άἀ. εἴιις Ρτοίς- - 
ὁῑο, δε εαξτα αἆ Ττοῖαπι ρταἀἰ δα. - 
533. εἶηῃ ποππεΠ οες {ο Μεπηποης - 
Ρετμεπίε οἆ Αειτβίορα». 566. Ονς- 
παπαΣ Ἠεξχοτεπι ὃς Μετωποησπι « 
οεεῖάτε, ὃς Τε[ερΏ τα υα]πεταιήε, . 
713. 75τ. 4ε νε]οα ρεάῖδις, ὃς ́ 
Ρε[Ηςοίμ». 75ο. Ἠεξχοτοπι ἃς 
Μεπιποπεπι οσσ]ά:ς. 753. εις ἔρρς 
Αἰακιδα) ΠΟιά,ἀθιμαρτο. 627. 66ο 

αφείμάντος. όαᾳ.ό6όό6ο. 
ἀφο. .6 
ἀδίαντος. ο. 
ΑάῑεΒήα αἀαετὸ { παεασαπα αἰίσσαα- 

ἆσ {ππααπε, 
9ο” 8 τό Ξ ἀδέκμτοςδε Φκέων ορροῄτα απὶά βαση]. 

Πσεπε. 576.377: 
Αάτεβα ετετεῖεας αἆ Τβεῦας «Ώμῃες - 

στ. ἀῑδυπι ἂε Απιρβίατας, .Ἡ 

99. εΞ!οτΙτη ο 1ος Ῥγεας βειείς θετῖς, - 
δὲ αυί δις αἁἰσπασΏ δη», τος :ζα]ος -Ὁ 



ΙΝΟΕΧ.᾽ 
βίας1δίά Ατεοεριο πουν Φίογο-

 

βετερπακίς» πσιε Ῥο]γδίσεπες 

-8ε ἠωτςς.όο8. Ταἷαῖ ΒΠποτυσα ρτᾶ- 

Ώραητίῄωνς. όοο. Ἰδεπιεα {1 δ εἶως 

ἀῑείοηΏε βήε, 629. ὃ Ὀεί]ο τεδήτ {ο-. 

εἲς οτὗαξη». σπ3 

Αἀταβίάες, ὃ- Αάτεβεί». στ 

Αἀτίοπῖςυπι πιατε,α1ὰς Τοπίμπα. 399 

Αάπεσβς τεδας Πιεςεάτε ξα[ιείτας. 42 

-ᾱπ Αάπετίατίαπα αμἰάαή5 πιοΠεπάμπη. 

όοξ 
Αάπατοτδας πον εβε ριαδεπάαη 

απτετη. 258.299 

Αάπεοτίππι ποῖς παρε ἰπεο]ετα]- 

{εν Α7Ι 

ο δύγλωθσο». 234 

οδνεσὴς. 49ἵ 

ἆθυ ακλὴ». 
426 

ἄἆθντον ααίά Βε.132.467.εκ αἀγεῖς τεί- 

ροπία γατες ἀαῦαπτ. 114. 

Άαευς πιοτια ντα ξοε Πε μαι», πος 

ΈαπιεΏ ςατηῖς αἆμετῃς.213 Πες]ταςῖ5 

-. Ἡρεταείοπεπα ορείπει Ρτεςῖδη. 

546.Οεποπεστες» εοπβ]1ο ὃς πια- 
πίδης ρεα [απ ῄιπαμ».5ο2. Ηετειι- 

Ἡς ΕεπαὶΠατῖς. 596. 1ΡΗ 115 Ποίριεή, 

δε {τοτετπίταής Ίῃτετοεβίτ ομπα 
Ηετευ]ε.σ87. Τπεβαευπα αἆ ρτίή- 

ερ» ἀῑκατητ. [δίά. Τοπεπι ρτο Πς- 

εἴτατε εχοταυξ.δ93. Αελεπίς, δε 

1 αεεάςπποΏε ἃᾱ ἐν} πα Ιεσατῖ, 

594 
Αεαεἰάασηπα Ρατεπίεδ.545.589.οσεης, 

νίτητες, ἔοττυπα. 546. εἩτ Αεσι- 

παπα τε[ϊαπεήπει47«Βμάΐα, 
572 

Αεασελε]μάῖ Αεριπᾶ. 143 

Ἄεετες ἵπ Οο]εϊάεπα παϊσταμίε, 234 

[ες 9οἵϊς. 1δίά.δε 379. 11ου! 14 

Ῥοτες δὲ ργαπ μπα Ρτοροβίε. 366 

367 
Α 9 

Άεσα νὈί ατᾶ. 552. μΐς ΝερεμΠ! εζαῖ 

τεπαρ]ηπι. ἰδίά, 

ἀεσαί πιασί5 ῄιυς. 726 

Αεσἰαἰεις Αάτακί βΗμς,{οἶις ἵη Ρεἰ- 
1ο {εεμπάο αἀπετίας Τπεραπος εί 
πιο». «23 

ΑερίάΣ, 394.395 
Αεριπήυς. 264 

Αεσίπα 1μά1 {αοτ]. 143.427 .φολιχκρετ- 
΄μος, δ)κοιόπιλίς. 149. 15Ο. 419.ςεἷε- 
Ὀευτίπαμπα εππροσίαπι » ὃς ροριἱο- 
{. τστ. 191 Αεαςεα εεἶεβταβαπεης. 
143.6ΑΤα αΏ Άεαςο ρεῖπιί ΏοΠεῃ- 
{ες τεχέτε. 152. αμὶ 1ά {αΣχυπι αβίά, 
Ιαμάασυτ ὁ 1 Ητῖα,πιαίοταπα ἱπαῖτα- 
τἴοπε.19.οίριταἰι ὃς Ὦ οσίς σττ.΄ 
πεσίοπις ἀεεις.στ2. ἀπεῖαα1 ποπηῖ - 
πἱ5, {ίά. εἴας ἱαιάες ἃ ρυἱεΏτ τα άί- 
ης, ποδίΗτατε , Ποίριτα τες, - 

εἶα, 53ο. Ίητε [ποίῥε] ουπι ΤΕεβίς 

γεεδαεις.σ31. οτι πε, τε που] 

εα. οίριεαἵτατε εἱρτιήε. 545. εἶας 

εἶμες οπαπες τεδις ριςεἷατίς «ετ- 

εαΏξ.σςς. απιρίωααἆ επι Ἰαμάσα- 

ᾖσαι αισμπιεπευπα. 566. πέλις φιλό- 

μολπος.72. ἔυγομορ.Τ το.βμάϊοία ἆὶ- 

αήποσαπι ορεευπι.ο]ὰ Ίπτες Αερὶ- 

παπι ἃσ Τµεβας Βαῑς «οσπατίο.745 

Αεσίπα δε Τμεδε Α{ορὶ νεώτά]α: 
Πα. διὰ, ἀϊδα ρτὰς Οεπορία. 

.4ρ 
ο ο. Νγπιρµα Αερίμς μαήμΐο οο- 

Εποπιμῖ5.439. εἷως ὃς Του]ς αππο-- 

τες Ποπείῇ, 592.593.748 

Αεσίπεταταπα «Ῥεϊῆεα γίστας ποια 

ρτα[ίο» ὃς Ρεεῖτῖα ποαιΙσαπά1.τ4ο. 

{πβίτία » δε Πποίριταμτοείς 8Π1ΟΣ: 

1Ρ1ά, δε τ5ο.ΑΡροἱμπεπι ὃς ὈΙαπᾶπα 
εοἶπεσιπε. 25. {46ςΟΙ Πα εετταπιί- 

Ώυσι βμάἸοί. 572. Ἑτοπμίτας αᾱ- 
πεήῃς Κετσετῃ, πας... 

Αεσίββης Ιπτεγβςετα νο]εης Οτεβξ, 
Ἰπτετέεοῖε εἶας πτ]ςῖς βΗ πα. 47ο 

Αεργρε Π]ος, Ώαπαί Εα » εοσαπα 
νχοτες οσσοϊάέτα. 45ο 

ἀείδεθαι ρτο «ριχάβαι. τοῦ 
3 ”- 
αελπιεᾶ- 



ΙΝΏΌΕ ΣΧ. 
αΕελπίία, ο εσ 
άελλόπκς, τε 925.46τ 
«οέγαος. 249.259. 
Αεηεᾶς χορρῷᾷάσχφλος, τ1β 
«Αεο]ες εἰτιατοεά Ιπῄσπε, 289 
-Αεοῄίάες «ποτάς.Ιδίά, Αεο[ίευς {ρῖεῖ- 

της. 526 
«Άεργεας Ατεαάμπιτες. ο 10. 
Αε(ευ]αρ!] Ρταεἶατα ερίεπεια. 296 

297.πα8:εί (οτοΠίς.298.8]ή5 Ατ- 
Έποε εἶῃς ππατετ. Ιίάεπι οοπῖης 
Ἔρίοπε Ιδίά, τηαττε τορο Ἱπαροβτα 
Ωμοπιοάο {εγιατς. 304. αμος 
πποσρο» «Ἠτασίτ,205. σηῄθιις τεπιε- 
ἄψς νίετετατ.29ο6.{πεσίαπποτς ταρ- 
εας Ἡιρροίγειπι αἆ νῖηος τεάακῖε, 

-ἀδιά, δὲ 3297. ΟἨτοπῖς ἁπεϊρυ]ας. 
σ2τ 

ΔἈείοπ]αρία ἵπ Ἐρίάαιτο εε]εῦτατα. 

“527.56 
λείοη Ροξτα. 219 
Αε/οπί τεσπα οἀεπιῖε Ῥε[ίαςεήπας; 

εοξσίε τααγίπυσα {απσιήπεπι Ὀἱ5ε- 
τε. 342. νε αρποιῖε, εκεερίταιε Π- 
Ἠπαι Ια{οπεπα. 3245. εἶως Παϊτες. 

346 
Αεἴαξες τες. 525 
Ἀοτατί νπομίσιε {ε[ε αεεοτηπαιοάατε 

1αυάαδί]ς. σᾳ5 
Άσιατες εεπιρεβαβθις τείροπἀςπε. 

545 
Άετ]ες εως ἀείετεις. 5332 
εεθλονικία., 512: 
Άετπο ντος αὉ Ἠϊετοπε εοπάἾτα, 9. 

357.4α Αειπα 245 Αειπαά ὰ ξοτεῖ- 

είπε ὃς Ὀοπῖς Ἱεσίρης Ιαμάσητας, 

ότ2 
Αείπατῃ οεεηρα: Τυρίτες, ὃς 
ΆΑειπα πιοπεῖς ἀείεήρεο, 53254 
ἄξτος, δε ἀέτωμα, 218 
ἀξύῃς. ο 
ΑΠ εαιήταπά1 αστεπχ ΙΏµεπετάΠί 329 

οἩς ἀῑδει Μοπαεάες, 452 

ΑΕΐζα ἀτεποία ἔεττα. 323. εοπεἰπεπεῖς 
Ρρασς (ετΏα. 431 

ἀραος, ο 49564 
ακλὴν. 66 
οἰγακτίωθος, 3496 

εἴγολλομα, ὃς ἀγέλλα. 2 
Αβαπιεπιποη οεείέας ὰ Οἱψεεπιπεβτα 
470. αὉ «α οεοΙέως 1Ριά ὃς - 47 

αἰγάνορ εἴως ἀωρ]ες εισταοῦ ὃτ Πραϊα- 
εαίίο. ότ 

Ἅσαυε Εωτίοία Ιαπίαυίς. Ῥεπτπευπα, 

315 
εγάφθεγκσος. : ττδ 
ὠγγελία Μετευσή αι, 16ο, Ιότ 

«φειυ,ίτο. 464 

ἀγέεωλο. 199 
εσίπαῖας Ασείΐαπάες Ελοώύϊως {εμίρεος 

137 ς 
Άσεῄας απῖς ὃ: ναάε, ο7.εππα ΑπιρΏί- 

8{90 εοπρατατυς. 98 ο9ο9ο.19οΟ 

Ἀσεβᾶαπιις Τ,οστΗς. 184. 1ὸ5. Εοτππο- 

{15. ο ος 

Ασεβίαις νε {ε ϱετοτεῖ ειδα αἀπετία- 

τῖος εἰσπάεβαπος. 494 

εἰγεσίλαος Ῥ]ωτο, ο 1όθ 

Ασεβιπασδης Αεσίπεῖα δοε[ιάς ῥρα- 

ἴ6Σ, σόο 

ἀγίωωρ. τό7.307 
ἀγησιλόθος. 249 
αγκεταε 

205 

οὠγχυλότοξος, 268 

εἴγκῶν 01715. ος : ότ 

Αρϊαῖα υπα Οακίεάσι ἁῑξτα ποτεια. 

3240. ἀῑεῖτης Ιασ1114. 249 

ἀγλαίαν. :.ἀγλαὰ ἔργα. 
τὸ 

ἀγλαίζομαι. 
τά 

εγλαόδεγδ6ε:. τόό 

ἀγλαόναρπος. 22 

«ἀγλαόκωμο». 6 9 

ἀγλασσειαση»» τό 

ἀγλαόθερτος, 
234 

ἀγλαόθωκος, : όλ 

ἔγλωσσοερηση ος 5ο 
Ὦ ἆ ἆ ἆ 



ΙΝΡΟΕΧ. 
ογνῶξ. 112. 
αλνωσος,Ρτο ὠγφοῶν. 1τ5 

οἰγοράίομιαε. 668- 
Άβταρας νεὺς ἀῑξτα αὉ Αρτασαπεε͵Το- 

μἱς Π]1ο. 37 
Άρίασα» ηιὸς οἱο {αι ᾳ7ο.ΙΡΙὰξ ορρί-- 

«μπα εἰω/άεπι ποπη]πς, 1Ρίά, 
Άστεις Οστεπες Ἀσπιρῃα βΠας, 442 
Αρήρεπευπε γπάε «ἀῑείηαι, 37. {αετα. 

{εάςς Πα]. 41. εεπΕιπα 8ηηΏος 4Πἲς 
ΤΕετοπῖς αταίεπι εοπάἰσαπι, ό4.ευσ 
Βυυία]ς ἀῑκαζωτ.4ο4.εἶας Ποποίβ- 
εὰ ερίτπετα, 418. 479. υὈὶ ἄτωπι, 
1ρΙάεπα, 8 

ἁλεοτέρα. οιἱἁ βρηϊβεεε, σ4.432 
αγιάπς, ό 
Αἱαςί Ι:.οετο {δετι ]αᾶι ΟἶεΙ, ΄ 183 
οιαγλ». 269.369.668 
Αίας ὰ Ροΐγρατε ἆῆεο {πρετατις, 1ο} 

αἱαπαϊπίμς.5ο7.αταιής.ΑςΠ]Η9 ρτῖ- 
"πσδεις ΟΜάεοσυπα {μά]σ]ο {είεεοῃ- 
Εράτε,σ74. οῦ Αεβὶῑΐς {εουπάις.577 
Δοἰι]Ἡς ατα Ῥεησευς, σοό. πηυῃ- 
οσα Ες γυἱπακατας. 98, εἶης 
Ἠπος».ό94 ΕΕ ρτῖµασης ΑΠ] Π]ς-ατ- 
πιῖς. [στά Τεϊάπιοπϊ πα {ςἴεμγις νυὶτ 
Ρε]Ησοίας ρισἁῑσίεας αἩ Ηετευ]ε, 
ἕς ο αμτές Αίας ἀῑςίεασ,728. ἱπια]- 
πεταῦ ας, 

ἀωμαλὸς ας πιατί ἀῑείεμες- 153 

ἀιχμὴρτο φραπα, το 

εἀχμητής. ἵ. πολεµιρής. ττ8 

εὔθης» Ρ{Ο πέφος. 398.732: 

ἀιδοέρατος, Ροξεφεο βιῶεότατο, 92.395 
ἀδ δις, 265.505 

ὧ(δ ρε δίκης. 5ο2 
σος ἓ σα 
ἀπ απίά Πε. 230 
ὤεγλκεις. 277 

αἰμακουείαεο 25. 
ον 9 - 
Θειω 2ΡΤΟ απτώ- 749 

ἀμαλεΐς μολπὰ, 33. ἀῑρλέω} Ἰθολή 018, 
9, 5 

νε 7λλεδς 5 68 
ο σΑ, ΄ 

αβθληβεβΥτήσα 13 

ἀιῶν ΕοεπαΏ,σε]ι. -. ότθ 
απωρεῦ). : 25χ 

ἄεπειμός. 1. 7ΠΦ/ε[ίη5. σστ 
ορπὺς. Ἱ, 1716. οί 
ἄϊσος Ρτο ὄγισος, 742 
ἄντε. Ὁ οτ. Ρ{Ο εἴτε, οσο 
αἰτία, 41/4 1121εγΑ/ῥ. 572 
«δων ερίεΏετοτ γη]ρίς. 297 
οδός. 422 
αθύοσευ. 145 

ως ς 353 
ἀκφμωτολόγε, : 735 
εἰχαμαντομα]!ς. Ξ 356 

κα καγτοσός. ὦ 68,82:89 - 

οκ ιας. ο απ 
αἰκείομα:. 449 τς 

ἀκειρεκόμωής. ό 59 

ἀκέντήτος. - 9 
ἀχέρδεια.5.Τ,βλά δν. - : 1δ 
αχ/ητος. Σόο 

οκ, 445 
ἄκγαμπῆοςς - 336 
ὄχρα, 445 
εκονμνηάε ἀῑσατατ. - σ4τ 
έκορο». 367 
αἀχρύω Ρ{Ο ἀῑδώγομαι. σοξ 
ἄκρᾳ ἑασέρα οαι]ά βρηϊᾶςες. 469 
ἄκεαντος.- : 26 
εἶκρο χειεισμὸς απϊά βι.. πο 

«ἀκεόθωεες 39.578 
ὠκεόσοφος, 206. 

ὠχθνες. 1. δ.ρέσος ἀγθῶν: τοῦ 
Αἱά ἵπ ευτείθης δε παμήρας αυϊά απο, 

απ. 

Αἱενιάθσίο. σε 453 

ἀλλὰ, 523 
ελαλατος 266 . 
ἀλαλάζω. 266 
ἀλάομαι. 1. ἁμαρταίω» . 29 
Αἱθηπεας ἆοπιης. : 4 
Αἶσσα Αισαάϊα στα. 143 
Αἶεαα ΗΥΡΙΕΙ δε ϱΗάρπορες «Πα. 

ο 435 ο 



ἹΝΡΟΈἘΕΣ. 
κἴσεις ραίος Απορμιειγοπίς. αὖιις 

Ηετου]ίς 113. {ρίε γοςλεις εεε ρτῖ- 
σιδπι Ηεεστ]ες. 466 

αλκάεις. Ξ1Π6.394 
Αἱσείς {ει Ῥαΐεε »΄ Απίαϊ Ἱταία Ῥεσίς 

Βία ρτα [απ βππο επτ[οσί΄ νεος 
ἆατα. 449 

Ἀ]εαιβμοία ἆ απο ἰπ(ίευτα, σος 
-Αἰεϊαιεάε πατε Τα{οπῖ5. 339 
Αἰσίπιεάες αἱίας σσθ. ετ α[αιαπάο ὰ 

εειταπιίης Ρεοβίρήτης. σόξ 
-ἁἰςιη]άα Ιαιάες 557..ὅτίεα. 
Ὡδίσπισου Ιαιάατατ αποά ππαίτεπή ἵπ- 

«εειξεςετῖς. 472 : - ; 
«Αἰσπιαοα ΑεπεπίεπΗς ααῖς Ειετῖς 

411. : 

ἀι]επιφοπιάας εςπηρ]ηπα “Ἀρο][μηίς 

ῬερΗῖοιπα Ἰωαπταταπξ, 412 

«Αἰσπιαπίσα οοπ/ἑγμόξίο, 358 

Αἰεπιοοπ Απορμίαταϊ βΗς 422. ες 

εἴως εἶγρεις ἀτασοαίς Βρυτα 1πά- 

σηϊεας,τοίά. 
αἰεππεπα ΠΠ] αἀμετίας ἀταεόπες{ᾶς- 
ους. 499 

αἱεγοπεῖς Όοιιες {οἱἱσταριήε. 725 

ἀλεκτὴς- προ ατοοό 

-αἱετες Οοτίητβίοσαιη Ὥ ες. 217 

αἰειαάα ἀῑδί ΤμεβαΠ. ο 454 

«α]εσοπάες δευεσας πιαπεσῖοας απη- 

εος εεηπετε,ἰπἰπιῖςος απαίσε {οἱε
- 

σας, 494 

Α]εκιοίαςςς. 399 

αἰεχίάαπιας ααᾶ εοπώσίοςε -«Ἑαίεεα 

νχοτεπι ἀμκεξῖςι 449 

ἀλεξίμ6βρτος. «397.599 

ἀλίθιος. «29 

ἀλίπλαίκτας. 323 

ἀλιτόξενος. τδό 

-ἆλλα ΦεάΠΙούγεΙη-30Σ. 6ΟΥΤΑ 7 ΑΗΣΕ1Η. 

725 
Αἶοδης ας {οἵΐς. 934 

λπνισυς. 7 όδ 

νω αἱρίοις Ίππιεπία ὃς Ποπιϊπός ὁ ηί- 

υἱδες ῥρετόσατας, όος 
Α]ρβεις Ώευς. Παδίεας, το:. ασοτ]ιι- 

{απα Ίεα Ὀἱαβασα Ια{εραίσας, ἆ8δο 

420 
Παρίτες ἄλπος. 192 
ἅλπς. το 

3 ο Α εκτ ” 

ἄμαιμάκετες. σσ3 
αμα χοῦ. 1. ἄν τον. 217 
Άππατα εοπ/εσα! 1ασὐπά ανασα. 464 
Αικαταοῖς Βαιίας. 4ο7 
ἀμαξιτος. 371.567 
Άπιασομες ν]οᾶς ὰ Βεί]εκορβοπτε», δε 
«τις «κερῖοπί . αμαπι Ιπεο]πης, 
232 : 

ἀμθατὸς, 455 
ἀμεολάσίω. νι 
ἀμθολὴ Ρτο ἀγαδολὰ, 249 
ἄμδερτος. ό2ρ5 

αμείρεν, -4ο7 
ἀμάτεντο». "Ἔός. 
αἀμεύσοιδτιε. 569 
Ἐονσίποσες, : 473 
Απηίζης εχρετ]εηεῖα Ρτοβατίσ» νεοι- 

τυπῃ ὰ ψάῖο Ιαρίάς. 465.ατηῖς απῇ- 
εοσΗπα {Πεεε[ιοιις σαιιάεπτ. 53. 84. 
πηΐςο απηϊςμ5. 2932.3τηΐςΟ5 τπηε- 
αϊθις τεπεβρατ Φειετα5.494. απηῖ- 
εοτΗπα γῆς 1. γοσῖ]ς τεῦυς. όοο. 
απαὶεῖς οτραιί ντι Ῥετίε Ἠοπος. 
639.Ράμς Βάϊ, Ιοίά, 

Απῤζιιιας «ὃς Ἰπτηάεείας ερἰ]επόας, 

σοτ.292 - 
Απηϊιεασϊς{οπωπΙ μπα. . ττο, 

βπιεηες θυήμς. 266 

ΑταταοηὴἨ.ῖ. Ταρίτες Αεργρίῖασα ΈΏπσυε 

323.410 ατ]οτῖς {ρεςῖε 1η 14Όγα «ο- 

ἱερατις, 4. 

ἄμμοεος Ρτο ἀμέτοχος. 
26. 

«ΑΠ1ος {πάπας ὃσ ἵπτες {ρεςῖες 1πία-- 

Πία. 
23ο 

Ἅπιοτες Ροβιβί]ες Ξθροτεεῖ {εέαις, 

ο | 
ἀμὸς Ρτο ἔμὸς. 19ό.594-326.512 

- Ὦ Ὀὰ ἀἆ 1] 



τν Ὁ Εξ κ 
πὐραλος. 135 

εἰμφαςδὸν. 4358 
οὀμφέπω- 
Απορμίασαί Π1η5 Αἰεηαοπι21.ἄτετ- 

τα αὈ{οχρτως ΙΠ ΟΓοΡο. 423. Ταἱ αἱ - 
Β]ος τερπο ρερυ]ὶτ εκείἕατα ἵπεες 
«ος {εάϊξίοπε. 998. Ρο εαπα {εά!- 
εἰοπέπι εοπε([ίαί ᾳποπαπι ραξξο» 
6οο. εις οῦίτης 612. ΥΏΙ ατ αΌ{ος- 
Ρτυς. 1πίά. Ρτο ρᾳιτία ρυσπαυήε, 
4ο 

. ἀἁμειάρης δε ἀμθιάρνος. 423.612. Οἶεῖεῖ 
ΠΗμς ότο.Εαἱπαίπο οοεἵμς. όσα 

Απιρηίαταυς ΟΙ]εΙ Ες γατες δες. ο . 
εἴως [ιά]. 143. 

Ἀμφιδάλλομαι, 5 

Απιρηίότγοπες ΡΥΙΜΗς.Ρίσεταπε, ὃε 
εκ ἀμοάεείπι (αταεία ρορυ]5εοη-- 

᾿ Βαῦαπε δες. 334. Ηἰ ἀῑδᾷ ᾳποφ ας 
ἱερρμνήμονες. 114. 

Ἀπιριιζιγοπίσμπα εοη/ {μπι ες {ε 

τε Οταεία νερίῖρης ΄οοπβαρας, 

45) 
 Αμϕιυλίω. 5ο7 
ἈΑμοιδέυπαπο. ο οσα 
Αμθιλαφὴ». α7δ. 
Α μοί πεοὺς. ο 445 

Αμθιπόσες ΡΙο ἀανάζεὣεα, 202 

Αμφίπολο». το3 

Ἀπιρβίεσγο Παεευστῖς β]η]ς απος {πια - 
ἀεῦαητ ἀταςοΏες σοο. Τ]χεβαπε , 
εοπ{αὶς αῖἁ Ροτεπάαε οιοά 
Έδετευμίες ἁταςοπες ἵτ οπ]ς {1βο-- - 
εα1ετ. : σοἵ 

Άμφοτερο δε ἀάμφοτερα.. τοο 
Αμσλακέω. ςδ 
Ἁμπιευμα».. 499 

Αμπνοὰ»- 147.96. 

Άμπυξ. ἃ οἱ - 

απαγείαε. 264.472 
Απιπιοπς Ώαμαί Πίία ὰ Νερειπο 

εοσζηρτα, 45ο 

Απιγητος Ῥπετεής βΠ5, 129 
ΑπιΨιμαοη Αε/οπῖς {τατες, 346. Με. . 

Ίαπαρυς εἶας Π1ις,ιρτά, 

Ἀγαδανευ Ρίο αἸαθιάζευ.. 36ο 
Ἀγαξαλλέβαις 249.: 
Αγαξολη, 249. 

Αγαξολακία |». 367 
ΑγάΓευ. 353. 
Ανάγκ» ἐχθρὰ αυῖά Πε. 55 
Αγαγώσκεη ΡτΟ ἀναμιμνήσκει». αὸς. 
ΑναχαλυήνειαξεβΠ Ῥτοίετρίπα 129.18. 
Απάξτεοῦ ἀῑεεδας:{ε «απετε Ρµετος.. 

αὐδά {1 εῄεατ ἁῑ]. ότς. 
Αγαλλ.ς. 26. 
Αγαφανω Π]αἔτεπα τεάἁο.- 444. 
Αγαπήγα μένα. 69ο. 

: Αηαπί]γάναι, - 105. 
Αγαπολίζειγ.,. 4048. 
Αιόπωα». 114, 

Αγαῤῥυει. 32: 
Απαζζορᾶιες «εχεπιρῖα. 545. 
Απατέλλω,. ἀνατέλλευ σοι, 732. 733 
Αγαξ Ρτο ἄνασσα. τν 
Απασί]αυς σα ρτο ἵω 1.οστοςαῦ Η1ε- : 

τοπε ἀεεεσγίης. σότ 
Αναξιφορμηξ. 38.- 
Αποβοτα παμίς πᾶπισα, 326 εαπι {ο]- - 

πεητες {μἱρεπάυης ὲ παµα διά, 
Αβεβοτς ἅμα Ροπᾶ 121. νίας, 462 

ΑπεβοτασΏ {οσο Ιαρίάϊδης οἶσπα ντε- - 
Ῥαητυς.. 36ο 

Αυόάγειν. 256 
Ανθιροδόµας. στο. όοφ 
Αιεκὰς αιίά βσαιπόεε.. ας” 

Αγεμοσφάξργος. 355- 
Ανεευει}. ς 2341 

απίτης, ἀεξυπόχοτυπα ἵῃ ρετερτῖπο {ο- 
1ο ὰ νεεετίρις 1π Ραιτίαπι ΤεΙοςαΗ” - 
ἆά ρατοβαπευς αἆ. Ρ]αςαπάος 410- - 
{ετταπεος ὌΌεος. 

3 34 353. 

«γγεται Ρ{Ο ἄλνεται 14’ 

Αππιετε ςΡ11119,1. εαρῖτς.. 393: 
5 2 - 



ΙΝΌ Ετ 
ορέας 5ο 

αλορέω» « 15 

αῤτήεις, 449 
Αηίαις Ἱταίατεχ. 449. αιμᾶ «οπάΙείο- 

Ώς Π]απη Ιοσατίε 114, εἶας εταἀεἷι-- 
τα5. 69ο 

Ἁνπαύω. 36τ 
ΑΠΤΕΠΟΓ εχεῖία Ττοῖα {εάςς1π]ασγα 

Ροβής Μεπεϊουπι{εαυμτώς. ΄ 396 
Ἁντερείδει». - 3358 - 
Ανεμον. 58 
Αητία ΡταΗ νσος.. 226 
Ἀντιάνειροῖις - 212 

Αηιίας.. 643. 

Αγτιδολέως : 2320 
Απείς]εα Βε]ετορποπείςυχοτ. 226 
Ανπικυρέω. - ΕΕ” 
ΑπιοσΏης ρεο Ῥαΐξτε πποτίεπα ΟΡΡε-- 

περὰ Μεπιποπς οσο {μδς αἷιας ἀῑεῖε - 
αὐ Ἡεέλοτε οεε (μπα: 4οπ; 

αηιηάρμεπαης ἈΜοά[ας, Αχ 

Αγπφεείξαι. . 439 

αὐτρλέ[ειν. 75 

απΏρλης Ηετεμ]ς περος πθμος ἀωσίς 

αἀνετίας Γτοίαπος, 53 

αλτίτομος. τς : 466 

φτιέοε,. 221 
αγτζοει. - : τς 

αὐτλερ.. : 3 

αδτλος. 173 

ὃν ὸ 
222 - 

αὔτροῦε. - 3 

αὐωθιωία. σσ 

ρῶ 
” πας 

αγώνυκος. 2 

εώσφορος. . όος 

ἅωτος αιίἁ {οἶεας αρπά Ῥϊπάδτατα α-- 

ρηἱῄςατε 7. εἴας εἴγαιοΏ αο1ά, 

ὁπά δις. 27ο 

απάλαμγος. - 55. 

οπάλαμας. . 3τ 

ὠπάορος. 432 

πα τεροσε.- τ4τ 

ἀσείεστον.]. µέγα:.1Οδ. Ίσπατης 493: 

ἐσέλεν. : ο. 
ΑΦεςεης Οσας!ς ἀῑσία µέλιασαι, - 3337 

ασίώ» ου 1άᾳ5, ο - 

Ἅφατος. 49 Φ 

φαντορ 17 .ἀφίιμαι.Ἱ. ἀπέλομω.  τδ 
οἴφὃτον το ἀθαγασα, 21 
εἰφὂονατος. 205.219 

εἰφβονέεερρς ρτο ἀφδογώτερος, ος 
Απιδέω. 335 

Αρίαπι Βετρα {εοπίς σός.ἱεβῤγχαταχ»ο- 
γίωγ. 221. αμα] αρίο εοτοπα Πβ1- - 
Ἠαςς,μαΗ1 Νεππεσα Ρατατευτις. 
330 

Άγγλατος.- 255 
Απιχλαρς». 397:- 
πια 686, 127.128276.573 
ΑΡΟο]]ο ἴη τωεά(ο «Ἡοτο Μιματιτα ο{ξ.- 

σ48.εΊη εἰεματα {ερεςΠοτάϊς αμ] - 
βρηῖβςεε-σ49.οιΙΙ τοξοφόρες.1το.Ῥε- 
1 {ρεςυ]αεος1δίά.εἴης οταςμἶα π1θ-- - 
60ᾳ εκ ραττε ΕΙ. ὃς ἁιδία ττ2 σε-- 

. πασυας,σεηίτος, 14Ο 
ΑΡρο]ηπίς φεπίτοσῖς νεπετατῖο, 149. 

ερϊεμεζοταπα εοπρετῖες. 358. εις 

{αςετάος αευσέων ἂερ πάρεδεος ες 
ἀϊσαεης 221.αυαπἀο αἀάεβε δι αδεί- - 
{6-ΑΡο]ο «ἴσετεειυς 1]ά εἴῃς εεπι- - 
Ρίηπα Ὦ εΙρῃίς σολύχευσον 331. 404. 
εἶως αστες 293. 394. «ατπεις νπάε 
ἀῑδις205 αχευσίως398. εἴιο τει” 
Ρίυαι Ὠεἱρβίεσπι ὰ Ῥιββταιίά]ς.- 
Ἱηςεπίαπι, αἳ Αἰσπιαοπ]άας1πβαιι- - 
τατυσα 4τ2: ΑΡο]ϊο 1ω Τγεῖα ὃς. 
αρΏἀ Ἡγρειβοτεος «οἰεδάσης τος, 
Ετατ]αδ ἀεσετα,{ασΊετας βΏήἼτα 5ε-- 
{ἴαπς εἩς ΡΙΠΡᾶΞΗΣ.24 9.611 χευσότο-- 
ξοι δε Ῥγιδίης  491ά, Ίπμεπτος εἷ- - 
εἶατα. ασια εἴπς Ροβεβτο «β 248. 
Τεἱρῆῖς ῥταξαῖε. 469. τατα «ΟΠ]-- 
πηπΏεπα «Ἠπα Μετεμείο Ἠαβιήτ ὅς - 
εὔχ248. Ιουΐς Πας 298. οπωπῖα 
ἀσΐε, δε εΡὶ σκοπες. 309. 301, Ἀοξίας. - 
191ά.Ε4ΠΗ πεσιῖς 292. εἳ {άετα αριὰἀ 
Ογτεπαος «οπηῖηῖα 381. εἴῃς ἕεππι- - 
Ρ1Π1 παλσκον 424.435. εἴτας Βοί- - 

ο το ἀάά 11: 



ΙΝ Ὅ Ε Χ. 
ρε» 431.Ε1ἱΐεεε αεαἶε » οπιβἰαφύα 
{εἶτ 419 τε 

ΑΡο]]οπίάα Ώεἱραί ἆ 81, 330 
ΑΡρο]οπία νσῦ αἁιῆςατα ὰ Ογτεπαἰ5 

323. 
Απογέσερρς ΡΓΟ ἀπονώτερος. σ.σό 
Άπορα ΡΓΟ ἄπορρν 1.8. ἀτοπον. μα: 
Αποσχίμστομαι. ολη 
Απότροπο». «4929 
Ἀπέρας. 35ἵ 

ΑΦροσόρατο». 56] 
Αασώς, 7 
Απύω, 24. 94.379.454 
Ααυᾶ ορ8ίπια 1. ΓάΕἱοΠες Ε{65» 3. 82. 
αηιᾶ {ραί εοπιτοᾶ ἔειτε αμἰἁ Πε.49 
ααπί]α Τουίς αμῖς 63. αὐίαπα τερίπα 

219.4ᾳπἱ]α ἁονπαάίζητα Ῥατᾖος εἷε- 
625259. ϱ[ί αβχός ἐιδνων 1δίά, ααπ]-- 
] ἆπα αιισρᾷ 1π τεπυρ]ο. Αρο]ιηίς 
Έμσ εοπίεεταῖα 321. ααι]α -ἆμα 
πας ἀΤοις νε πιεάϊαπα οἵθετῃ «θ- 
σποίεετετ͵ 1Ρίά. 

ΑΤα {ες ἁμοάεεῖπι Ώῆής ἀῑραίας νι Ο- 
Ἱψτυρία ο ἰρ]άεπι {ατίά]σα. ατα Ιο-- 
αἱ {αστα, ο7 

Αιζαἁἷα ἔναλωρ 115. ἔνμωλος 42ο 

αισαἁἶα {αετα. 13 

Ατοεβίαης αμίς, δτεῖης Ἰαιάςς-9το 92ο 

:382 δὲ {θα ὰ Βαΐτο οέζαυις.233, αῦ 
Ατσοπαυε5 ὃς Γ.εππίααἶδιις οπμη- 

ἆμς, 373 
αῤχαγέτοι, 

3493 

αῤχαδη. όοο 

αχ. 342 
αχείαι ΡΤΟ αξκαία.. 33 

ἀρχέπολι. «4ο 

Ατομή]οελία να]ρε», 500 

Ατοή]οείο ππα]ὲ είς παα]εάϊεεπ- 

τα 235. εἶς πιεῖος͵ 162 

ρειαξ πτεος ααίά {τι ότ7. αρεα.1.6λαξη, 

τ ἀπειλὴ στγ 

Άτεπα ἱππιπαεταβ]]ς, 65. ατεηᾶπα {π- 
Ρεταερρτουεσθ]μπι, ό6 

ΑτοτΏυία.2ο8.ΐω Οτιγσία εί 489.495 
ἄρηοξέφος. 473 
Άτραπτυ5 πιοῃ», «356 
Αισία πιατες Τπετίαπά τά, Αάταία Β- 

μα, εσξ 
ἀργικέραυγος. 146 
Ατρίπα εειταπαῖπα. 142.143.178 
Ατριυί ὰ Ώαπαοτερε Ώαπαϊ ἀῑδεί. 134 
Ατριυή ὃς 1,αςοΏες»{οἰ1 ρεϊαιἶπα ἀῑδί 
Αεμαίόόᾳ. Αιρίϊαί Ρτευή]οαυ.728 

Άτσο παιῖς γπὰε ια. 359 
Ατροπαυτᾶ Ρε ΤΙΌγαπι Ατσο παπίπαι 

γεέχατιηε. 323. 6οταπι Πβοτία 
εοπιρεπάϊµπα «ρε εχτοῖα Οὰς 4. 
Ῥγιβίοταπα, εως Μίηγα ἀῑσλητας. 
εοτάπι ποπιίπα 255. ὃσ{εα. απίδις 
γα πητ ναυίδης. 309 

᾽αρλετατάυξρίρετ. 228 
Άτροφ εις Ώαραί ντος.ό23. Ταποηί{ᾶ- 

ειπα 62 4.Πωμίίετες ἔουπαα ρτα{ἴαη- 
Ἠβτπιας Παθιᾶς 625 ἀῑεῖεατ ἱσποσρό- 
Φον ἄευ σροίτε 633 ἵππιον. 735 

᾽ργόπιζα. 433 
᾽οργυρζοζ Ατρεητο ἀοπατ]. 654. δε λαµ- 
ορύνεοτ.67 6. ᾽αρροτος ὃτ ᾽αρηνὼς.4 7 

Αεπιοίρης Ῥοτεα[ς τετ τεχ. ᾖ3 
Ἀτίπιϊς εάαςαξις ΤγρΗσςη5. 417 
Ατηζοι πΗβοτία. 441. 442 
Απήζασοτας ρια{ε» Τεπεάης. 642 δε 

{εα. 
αειδέρματος. 358 
ἈτίΏρρυς ππε[ίοτο απστεῃς Ρτα/{εΠ- 

εἶδιις ετατ «ΟΠ{ΕΠΗΣΗ5. ο5 
Ατήζοςιάϊς Ἰαιάες.στο.δε {εα. 
Απβοάστιυς ἀπιερρεευπία., ρεςυπίς» 

ιτ. όπ6. 

αρισόλρνος ους «ϊςατις Ασπιεπα. 467: 
αριοῦμαρρς. 453 
Ατηζοπιεπῖς Ἰαιάες, 414. ὃς {εϱ.εἴας 

ανυπου]α, 431 
ΑτΜτοραεῖτα Ῥΐασοτα Π]ια εως αἁ {ρε- 

ὁαευίηπι σΥπιηῖς! «εειταπαϊηἰς αά- 
πήβα,τ23. 



εν ο Εκ 
Ααρισυπογός, τ16 
᾽αρμα τέλειον δε πλικὸν αλά, : 359 

"δρμα ἀῑέτης Ίοευς γΏΙ- αΏίθερειις εῃ 
Απιρηίαταυ, ότο 

αῤματίκὴ. 4ο5- 
αβνωθοὶ απά ἀῑςετεπεις, 5ος 
Ατβποε πυσσὶκ Οτε(εῖς. - 47ο 
Ἄσβποε ταατες΄ Αεεα]αρη δε Ἑσ]ορί- 

οἷς- -- Ἶ 298 
Άντε ὃς παευτα «οπή μηᾷῇς εκςε]]ᾶ. 

το ἘΠοάἡ Ιπατεῖους. 137. θτεῖπτι 

ΙπρεπΗατηπι Εαάτασα τάαατα.͵, 183 
Ύττες αΠοσυσα αμαξι 

ἄσχιος. .α δός 
Απί αὉ Ἡγρειβοεεῖς Ππππιο]οβαπεής 

ΑροΙπῇ, 45ο. Ῥτοεετα {μης αραἀ 
εος {ἔαεητα ΙρΙάεπε. - 

Αορίεις. 238 

: ἀσφαλὲς Ῥτο ἀσφάλεια..- ' 379 

εἴσπιοὸ ὁ απτοον- 
κ. - 

αςεοδα». [ α 

ἄρον Ρτο ἀςὴρ εἴπίαιε εἴγαιοῦ» ς 

ΑΕγάαπαία Απιγητοσ{5 Μ]Τας- τ29 

ἄςωῤομος. 
τ. 

Αβγοεβία Γιερο]επιί πτατετ ὃς ́ῬΠι- 
]απτῖς Πἷια. το 

᾿ἀσύμξολος αῖς «ῑεετετις, τς 
Αταῦγσίαπι Ῥλοάίπιοςς.- 43 

εὐταρθὴ». 391 
ἀτάέητος.- 338 
ὠτελήεο 393 
επεγνές, - 299 
τιν οπίάἁ {ε. - 19 
Ατπεπίεππυητας Φαιπηίπετη ν1ξξοττα, 

268 ἀῑά εἴπες Ετεξεδεῖ, 412. ἘΈτε- 

ἁλιάα-- ό78 
Αιβεπατάπι ους. 4τσ’ μεγέκα;- ἀῑξτα 

σοό. Αεπεπ]εηίες οπιπ]5 ξετὲ 6επε- 

τὶς ]άάος δες {ρεδαευἶα εἰμίοις δε 
εκτετῖς εκΙοπεταπε, 449. Όοπος 
αττίαπα πιαρίβᾶτος Ῥαθηεταπε. σσ 

«ἈτπεπατυπατεΓΓα λεστογεως,Σο4--λιπα- 
εξι. ἓ όᾳδ 

493. 

Αιπεποάοζης Ἀποᾶϊας {ευΐρεος ο” 
1εὈεσσίτηη. 137 

Ατλίεεα απεε «ετεάππεα οἴδευ]ησα 
εοπ/{µίεραπς,. 147 

Δείας «σείαπα {α{ έπος. 35ο 
ἄτεοπες. τ 9ο 

αἀθόρεινο - όορ 
ἀθύέμα Απολλώνιον αυῖάἁ Ἡε,-- 357 
ἀτολμίατος, 747 
γεν Ον Τόγεβες, α8 
Αεείσο «εΓταππα, 142 
ΑἈχεϊας Ῥ εσι]ης Ποστεπάσπα τες 

Ώεπι σ2ο. Ρεάισα οςεἷαΐς, 379. 
ὠπύζομαι.. 153.353 
ενατη 351,399 

Άπεπεβης Όστεπες βΗης, .- 445 
ἀνής Ρτο ἀνρ. 

᾿ αλαρίας επι Ἠετευ]ς Ρε[]αιῖς. τος, 
εἴως ραεεῖα ἀῑέλα φύκτιον τοί Ρεξ ]πι- 
Ρεπάξηεῖαπα πποττας,1ρ]ά, 

Απίυπι ἀοτπεπείαπα τις, 250.251 
π᾿ Αμα {εσες ε[ Ιπιβάοταπι ὃς τᾱ- 

Παπαπίαζοταπᾶς ” σφ4. 
ἄνλακος εἴγπηο.. 367 
ἄυλειος, ἀνλεία θύρα. 494. 
. 2 

”/ τ α«.ὸ - 4851 ἄνως ΡτΟ αώς,- 351 
Άυτυπα. ἴηεετ ἁπηϊεῖας Ρια{ταητϊᾳ- 

πουτα 52.Πγά1ο Ἱερ]άς δε ἴρπερτο- 
Ρατας.46ς αμπὶ ροτεηεῖα. - 7ος 

Αιτειςρτο πβρη] 27.58 208.310.433 
«λασεῖς Ητετίς {ετίρεις 7. Άγταπης Ο.- 

Ἱνπαρίοσαπα δὲ 1Ώ τεπιρ]ο Μάΐπετας 
εοπ{εείατις͵ 123 τλ4 

Αυτίρα Ιαιιάες. 387 
οντὴ, ότς 
αὖθι Ῥτο ἄντόθι. 153. 
αὖθιερτο μετὰ ταῦτα» - σ25, 
ἄυτοβῥυτος.- : 485 

ἀωθώρην: 333 
ἀυτέθεν,- 549 

ὀωτόμασος» 233 



ΙΝ Ὁ ΕΒ Χ. 

«Αυκίλάπι Ῥειεπίς πιβήµπα (Ε8Ώβς- 

σοης. 
594 

Αγαπὶ νίεα ΕΒιαεϊσ εεἰ]εὈτατυαι εβίσ-
 

ποδρωίώ οεϊταπιεη. όλα 

Ῥ 

Ῥατεἶπις Ιπεοπῇ!5, παρειοίς, Τπέρ
α- 

τηπα οτπαπιερίυτα. ὃς ες Οετεςσί5 

αΏε[ος. 733 

ῬοσεἈγ]ιὰες Τμΐίεεα Εληϊ[ιατ]ς Η]ε- 

τοηί5.». ζαχαϊιτ.ό 2.Ῥιπάατ] 2άπει-
 

{ατίας, 269 

Ῥασταάας Αεάσοτηπι Πυυς. ΄ 379 

βαΐνεν ρτο βιβάζεγ. 
ον τος 

Ἔατςε ριαβααἤππο εατ/οτί Υχος 

Ρτοροῄτα, 449 

βαρύγδωπος. ατδ.σ4 
8 βαρύκομπο». ο. 392 

βαρύκτωπος Τουἱς ὃς Ἱπερίαπ! ερΊτῃετοα 

24.541 

βαρυόπη». 407 

βαρύπαλαμο». 
47 

βαρυσφάεαλο». 749 

βαύλεια ἴαστα Επδοςᾶξς 
6όο 

βάσερτο ῥθμὸ». 
319 

:"Ῥαβιάα αμίπασα επεηε, 563. τεροττο- 

σης 24.Υ1έοσ1α9. σό7 

Ῥαβις ἱπβσαίς υίς αρπά Δερίπειας. 

563 
βαδυφοέος, 26ς 

Εαβύκολπος. 
252 

βαδύκεημνος. όσγ.Του 

βαδύμαλλος. 354 

βεδυμήτ». ο 53ᾳ 

βαδυπέφο». 
514 

βαδυφρων. 57ο 

Εαθύσεργος. ότ. 

Εαδύζωνο». : 89.432 

Ῥοατείάςε. 1. ΟΙτεπεῖ. 356 

Ῥοτεῖ Ηἱβοσία. 311. εα ἑαποῖ]ία Φειηί » 

δὲ ἀεοίπιας {ερΏπαιι αὉ Ἐυρῃε- 

πιο. 339. Βἴας Ῥοϊγπαπεβϊ, 335 

Ῥ]ητοπίπια εἶμς ππατετ.διάεπα. {4ς 

{ιοσατα ρεορμσααεὐ]μπι, 392. εἶτς 
Πϊβοτία 151ά, Ῥατεις εβ τεκ Ιάργεα 

Ίωρμα. 321. αωμπα γίµετετ, δε Ρος 
ΏιΟτίεΙη ἵπ ἅοποτε Παδίτα. 398 

Ῥαϊγε]ες ρήαίαπι {αριεπείβιπιο ἆαπ- 
ἆσπι ταις, τ24- 

Ῥεατοτήσα {εὰες ἀεί[οεῖρεα. 55. 56.εο- 

τασα ἴδί Εοββίσίκας. 57. Ῥεατυπα τεά- 
ἄῑε Ροπα ἕαηα, . 125 - 

Εεἰιετορλοηείς ἱβοιία. 226. Αεο- 
ες {ής,228. Νερτιπς γετς εἶως 

φατετ.δἱ/γρᾶας ρωταω», 225. τες 

σεβα ἵω Ῥεραίο 231.332.Ε1Η5πποτ6 
233 ΄ 

Βε][ί ὃε ρυσας «ἀῑβετεπέῖα,στ.εἶα5 ρε- 
αἱρμχαβς σ5τ. 1η Ῥε[]ο ρεµάεπτῖα δε 

τοῦις εοπἰπηφεπάα 616. Ὀεῖ] ἔος- 

επᾷ ἁποῖα 532. Ρε] πμόες απ 

{ε, όος 

Ῥεπεβεεπιίῖα επτ΄Ώε εχετοεπάα. 495 

Ῥεπεβοίμπι εἴε εοπφρεπίαπάμπα. 

399 
βιατὴς, 1. ἆγδ ρέῖος τ7 6.1. βίακοο 25: 

Βίσας ἱππεπίτ (αἴος. 354 

Β]ερβαάρταπι εοης.: 159 

βραβδο». σ77 

Ῥαδίας Ἱ.αςετία Ίου. . 303 

βοηδρομίων ππιεηίῖ5, Δὰς πανεµος. 458 

βοπλάτη». 218 

Ῥαοςία {85ἱ8. τ45 

Βαοτῖσα {ᾳ5. ττ7.ττ8 

Ῥοπιπι Π]]πά εβ αΙπωπαηπα αποά απο- 

εἰάϊιε οῬιετίαεατ. 29. Ῥοβυσπι γα μπι 
ὁπια]α «οπαΐζαπευς 1π υῖτα. 31Σ 

Ῥοποταπα Ροβ γίταπι ξαεΗαἶτας 55.εὔπα 
Ροηΐς πο οοπτεπάεπάπα 279.350 
εος Ὀή ευγαης, 4905 

Ῥοτελάα ρορη]1. 358 
Ῥοτεαδτεχ νεητοσηπι,οἶμία; Ἠ]. 358 

αἰαιί 1]άεπι Ππσυπεις 11ά. νοἳ στ 
εοταπι αἷα αΟίά. 

βκδυύτης. : σ36 

βεδιὼν αἰάαπα Λερίπεία, σό5 
Ὅουες 



αν σες 
Ῥοῦες ηίσεϊ Μεραιπο Ιπιπιοἱαβαπεης. 

329. 365. Ῥοιες Άεετα ἴσπεπα {ρί- 
ταΌαητ.266.:167.Ρουες ΕρΙΕί εΟΠ1- 
πηεηάαεί 536. Όοιςς Τ,ατὶΠῖ ρτᾶ- 
βαπεβτα. αδις. 

Εεε.Ι. µήτηρ νε] γω). 359.636 
βεσχες1.ἀβεγης. 4 

βραρυσιΦηξος. 52Ο 

βρέωεδας. 644 
Βτειυή]οσπεπεία οΡΡοτευΠα εοπαπιεΏ- 

ἁατητ. ο 968.269. 444 
Βεράία φόρμηἕ- όο7 
βερυπώος τοπήττηηςτοη εμας.  τττ 

Ῥμηυς Μετετῃ αἩμ». 234. 

ως 

Οαάπιὰ «αἱαπαῖτας οὗ Ε[ῑα». 215. Πα 
εἴας,τοιά απ Γπετα τεπορ]ηπι αυαπ- 
4ο εοπἀ{ἀετῖε.122.εῖης Η[ία. 1.15. 
66. εἰς ἵπ ἔοττηπαςῖς Ιπήη]ις 4ε- 

ρατ. 56. ετβ Ειετῖε ἵπτες Ποπήηες 
ἑα]ςίβιτας , ἕαταεὈ αἀμετᾷς ποὮ 

εατηῖτ,213.εἴας ΕαΠεῖτας, 314.ἀἆοπα 
ἵπ παρεις αεεερῖα. 315. πὐ ας αἆ 
ηστεπάαα Εμτορᾶαπι. 315 

ὋὉδίεις ΜΥΠς Βαμῖυ». στὰ 

Θαἱεῖτατςο αἀπετίας οιαῖος. 293. 

394 
6αἱἵζαπας εκ Ὠΐασοις πιαἰο ρε5.σ44 

ΟαΗπιασᾶας Αἰεϊπιεάρπας 2. πποι- 

τας. τότ 

Οαἱπβα Γπζη]α ἀῑδεα Τπετα. 33ο 

Οαἱαπιπία νε Εετεπάα. 299. εραἀ Ρο” 

πος πη Ημ εβ ροπἀεεῖ». 291 

Οαἱυπιπίατί Εαοἶ ας «β ρείσα σπα Υἱσ- 

ευεῖς {ρεειπωεῃ. τας 

Οαἱαπιπίαεοτάσι παξητα. 249. Ίπεσ- 

Ρυρπαῦίἷε ταα]ασι» 1Ρ1ά. {μσἁοἷα 

οτατῖο.2 1.ππυῖα {μπε ἵπ απ]α. 294 

Οαπποτίπα θἱεῖ]ία νεῦς.54.ἴαεαςΙδ1ὰ. 

Οαπιατῖίτα πΠα Οσξαπῇ. 99.99. απση- 

«.ἷο αάμασατα, γαβατα δε Ἱπίσητατα 

ντος (απιβείμα 
.- . 5τ (απήτυς (ετεαρΒ! Εῖμας; 149 

(απάοτίς εξ ΙΠήταϊς]εῖος ὅς απ]ε]ειας 
ἄΡεττας εοἶετε. 103 

θαπί ρτααιασατῖ. 57.58 
(.ρύς δε Ἡΐρροοσσατες ςοπ/οῦτίηϊ 

Τβετοηίς, εὔἴπῃ Ὀε]]ο ἁπεσαταπε, 
{εά νἷέεί {ωπτ. 65. ΕΠ] Χεποάϊςϊ ἴω 
επίιαι ὃ Τπετοπὲ ρυίΠ. 404 

Ο2Γππες τεεεῃς νετετῖ ρταβαρηας, 
171.173. εἈτπα]Ώα τες σείζας τπεππο- 
- ἱταάσηξ,2 34.Υ1έτοτία ρταπαίμπ, 

Οαβα[α ἔοης Ώεἱρβοτηπι. 355. αἩῃς 
Ῥατπα[ᾳ» ας Ῥτορς Απεοσμιίαπι, 
α1οιά. νο 

(αβοεειµα πιε]ος αμ]ά βε 68. νηᾶς 
ἀῑόχηπη εβ. αριᾶ 

θαίις Ιπορίπί πααἶτ], 3099219 «πας - 2 
Οαἴαπε ἸΝασίοσιπα ορρἰάα, δες 248 
Οεἶοσ,παυής αόξπατ]α. 3 
Οεἰτοίεψεια δε Φογτ]α οἶπι ἄῑδε 

δερτεπιτίοπα]ες νηΏ]ετί, 73 
Οεπίαμσοτηπι στίσο, 2693. ἆῑδει φὔρες. - 

2 
Οεοδυπα Ογε]αόαπα, όσο 
Οερ(ας Οτεβοπιεπί Βαιῖη 239 
ΟετεαρΏς δο]ϊς Π11ιις. 124. ΟετεαρΏί 
Π/ 14ο.εἶηςνχος ΟγΦρρε, το 

«ετες εως {πι 1εἴ]τᾳ «οἰεσετατ 1το εἩς 
δαςετὰοῖες εἴις ἀϊῑξεα Μείτβα.. σοσ. 
ες ἁῑξτα χαλκόκέρτος. 733 

Οσα εοτπθ” αμτεῖς 79 Βεπε εοτπι- 
τα,7δ.εετηᾶ εοτηῖθης αυτες οσο, 

9 
ο ησα, {9 Οψπιρία αάδης δε 

σποτ ἄτερας Ῥετασετεπεητ. οἱ. ἵπ 
«3 εβε Ῥετιευ]απι ο. Αεζοτωπα 
εετιαπαπηήπα Βοπήπα τ12 σπσε-- 
{ες Ώιετα.σό8. «ετεσπιῖπα πα]]α αἩ- 
τε Ἠετεπίετα εεἰερτοβαπτης 419. 
εἶπῃ ῥατῖδης Πεῦαπε. 58. οεσεατη- 
ης ῥτοΡροβτο αιήπατ {μας β]Ίας ]ο- 

Έξεες 



εαεῖπε, 45ο 

Οεβα ο {π οπάαέσε Ροπ8,- σδο 

ααῖρε {αἱητατίο.. 258, χαΐρετε ψαἰοάίςεπ-- 

ες. - σ όόη 
λαιτάςς. 433. 
χαλαζάςς, πιό 

χαλκόρματοέν 339 
λαλκάσσε. - τηλ.739 

ἆοθλκέλατο». μασ” 

Ἀαλκεντὴς. 493.649 

ο ρα» 702.113 
το άλκογάρμη. 724 

ς χαλκοδαµα». : 73τ 

ααλκόλυς. 326 
χαλκόχροτος. σ33 

πχαλκοώβας. όλα 

λβλκοσαρσος.. 359.584: 

λαλκόπεόοε. ος ρα 

Άάλκοτοξρ». 35τ 

χαλκθδς. | 295. 

Ἀαπετιω. 524 

λαμααπντὴς, 166.4οδ 
ΟΠατιαάατασι εωδᾳς, όοσ 

Ὁμαείείο νχος ΟΠΙτοβῖς,Αρομιαις Π-. 

πα. 
341 

αάρμη.1ο.179 λάεματα ΡτΟ ἐνεργεσίαιό6. 
βατζω,χωτέω. 

-- 

χι απιά Ώ5, - 756. 

2άρεὲ ασιά αι 195 

:2εαρας. 359 
Ὀδίσιατα Ίρπεπι {ρί{8Π5. ὰ Ῥε]]ετο- 

Ρήοπεε νίέα. 2343. 

Ότο κένταυρος ζαιώμης.38.εἴπς ἆο- 

της ἀῑάα ἱαριάεμτη τεδχαται, 52, 

Ῥε]είαι Πδεσααϊε, 527. ΟΠίτοπῖς. 

Ρατεπῖςς. 296.529. Ρε]ή πιοηιῖς δε 

τα ῖ]τησα ἁοπαίπυς » 1δίά, «επταατις 

τας , ὃς πιεάϊῖευς. 207 Λείευ]αρῦ : 

πιοβίθοτ,τρ]ά. Μαρπεβις (εωται- 
σης 295. 1Ώ Ῥε[ίο πποπίε Παβήίτα σας. . 
56. απὶἁ ἁοοετετ ἁοαιρι]ος 34. 

θ]ης νκοτ Ολιατὶςἰο1δτά, εις αἩ1α- 
σΠλ ποπιίπα» Ιδίά, εως ἀῑδεας «κο. 

Φεζος.345.εἶις αυετῆ Που ΠΠεἰπέος- 

ταῖς {ρείμπεα » 4εά πιασηΙ]ςα ἆο- 

της. 436. σεμδὸν εἶις απῖτυπα εως ἁἷ-- 
ατα, 1ο1ά, εἴας ἀπειρυμ σ2τ. εἶως. 

ἄφδητον αὖῄ ο). σσ 

ΘΕἰευτρῖσα εβπιοϊµτες εοπετεξτατε,- 

μα, τς 
Οβ]απα Ρματπιαςἤ αὐχατᾶ,δεε,1δο.τᾶτ. 
χλάζω. τό; 

χλια ΘΑ) γελὰν αλά πε, 438 

ΟμΗάαπορς παατες Όγτεπες. 435. 

λοιεάσες οιά, 465. 

αοθτος. 235 - 
Ξ : ..- τς 

Ὁλοτιης γἱέξοσαπα εκ α άδις εοπίῖες.- 

τό Οµοσις νὶδτοτία]επι Εγπιπῦ 19. 

ςοιυηίαίο «αΏεῦαξ. όος 

Ἄξέος Ῥτο λξείαν Τ7. ΡτΟ ὀφελημα.Το.ρτο - 

σεργµα, τες: 
Οτετῃείς εαάεπι αυ Ηιρροΐψτε, 527. 

Ηρροίγεί 8µ4.55ο. Ῥείευα {ο Εςἶ- 

ταμῖ δὲ {αἱδὸ ακε{αμῖτ. σσε 

ΟΕτοιιίας Αειπῶυς αιῖς Εαεσῖς» εἰήί- - 

απς ]αηάςς. 439. ὃς [εα. ό92.δε κας. 

χευσάμσνξ. 313. ερᾶλετοπ Μαυίατά ό
σα. . 

ἀευσάως.Αροΐ ο. 306 

χευσαῤµατος.. 75.354. 

λξύσασσες, ό57 

λΕυσηλάκατος. 132.533.564 

λευσοχαύτα». 277 
χευσυκόµης Αροϊϊο; 105.132: 

Αξυσοςεφάνος.Ἡ.Ε.εγτιμον.- 45ο. 

λχενσότεξος. 340 

Ομελουίης ραττοσανπή5.. 664 

λυτος, 115. 
(ασὗγτις νεὈ]ς δὲ ναί ποπαεϱ.  σ77 

ΟµΗεῖυσι απτταπι, 255 

Οἵπψτας ΟΥρΠοταπιτεκ.276.277. ᾱἷ-- 
εἰβχανας σωό. Μγτιμασο Πἶίαπι υἰία- 
ος, σο5 

:Οάστλα ορρίάαπι.. 219-412. 418. 256. 

46ρ 
Οᾷας ΒαςεΒά «οππες. 46. 

Θἰείατα ουσ Δοσία ἆῑςθευτ Ῥιπόάοτο. 8. -- 



Ἕπ οτε σ- 
εΟἰείναγα ὃς ἵψεα Ῥϊάστο Ίππε 1άεπι. στ 

{οπατ κεέκε. 171. οἰτίατα Ροβείπο 
ΑΡροιμπίς,29.εἴας γής ἵπ πιυῄσα, 
249.εἴματα {ερείςοτάϊς Αρο]ηηίς 
αυίἆ βρπίᾷςεε. 4.9. εἰς. βεεµία ἁἷ- 
σατΙΙΓ, όοπ 

ΟΠαταάιαπβσῃες Αεοῖςς. 259 
«ὍΌἶμες Ἱπη]άία ρ]εταπισαε ἱαθοσαπς. 

9δ. {πε ππα]εάϊσί 471. εἶμες ρτα- 
εἶαεί ραετίᾳ ἀεεις. όόο 

«Οπίτατεπα εὔτθατο οιηῖς Εαοῖ]ε , {εά 
εασὂασαια «οηροπετε ἀῑΠεΙε.176. 

3/7 
Ὁατί δι-οὈίσυεί αποπιοάο ἀϊβετατ 

ὃζ εοπιεπ]θηξ. σ77 
«ἰαιάϊ «οπ/οἰατίο 4 εκεπιρίο ΡΗϊ- 

]οόχεεα. 262 
Ἔἶαιο {α{ρεπάετε. 8. εἰαιή αὀθτπαῃ- 

επί επίρυνατας πεσεβπτα!. 345 
κ Αερίπεια Ιαμάςς. 74. ὃτ 

εα. 

τος {ει ΟΙεικοσίος ντος Άτεα- 

ἁῑα. 34 

Οἰεοπα οἰμίτας. τοο 

Οἰεοπιεπες ςμαρ/οᾶας Ἐπιρεάοςμς, 

505 
Οἰεοπῖςης ΡΗγ]ασἰάα ας, 7οό 

Οἰεοπυπιίάατασα σας. ό5ς 

Οἱεοπγπις Με]ᾶι ρατετπις απᾶς. 

όδ7 
Οήήπεπες ΦΙΟΨΟΠΕΙΗ Δεεερίε ἆοπο. 

όοι 

ΟΊψρεις Αἰεπιαοπίς εἩς ἁτασοπίς ᾱ- 

συτα Ιπβσηΐσης, 423 

Οἰψιεπιπεβτα πιατίεασι Ασαπιεπιπο- 

πὭεπα οσσ]ά:ε. 47ο. οεσϊάιε (αρη- 
ἁτατα, διά .αἀπίτετα. 47ἱ 

Οἰψιοπιαεβας 1βΗππίοπαῖσα Απῑο- 

πιεηῖς απαπου]Ης, 421 

ζαἩ ρεηριταβς. τό, εαίσπα ατευπῃ. 

459.558 
Οοἵσπιπα Πταια ρεομετδία τες ἀῑεῖ- 

εης.όο.ότ.εοΐωπααα Ηετεμ]ίς. ὃχ. 

Ὅοπβήμπα ὁ πτεητῖς {οἶετέῖα, - 

Ὁοπιαπι πηεε]γο νετεήσης Όσπιρο- 
Ίππι Πθετεβεῖς, 338. εοπαατι Ῥτί-- 

επ εως αρμά -Βυπήπα γειετες 
εοπἀετσί «υτατέῃς. 335 

Ὀσπροιαείο «οποἰΠαιεῖκ απας]εα. 
8 

“Οοπεοτάία {πι οἰμίεβες -απαπίμπι Υα- 

ρας -- 26π 7 
Οδπ{επίήτη εαΏρεπάο εαρΏεροιεβαΏε 

594 
νὰ 

Οοπτεπάεωάμπα πον εξ επι ρος 
βαπτίοσίδις, ό58 

«οπτεπεής εβε αιής Ροτεβ ρτα/επεῖ- 
Ῥι ὃς πιαῖοτα «δρεῃετο. ο5 

Ὁοπιμπιεῆα οἰσπίτις ὰ {τίείατς, 
216 

Ὁοπυήαπα αππας ρασεπι ὃς πποάεε!δ 
698. Ίπ εοπιημίο γἱἁοτῖαα ρεῖὺς 
]αεϊτία ετατετ αρροπεῦαεης, ἀείπάς 
Ίαμς γλδτοτίς ςατπείπε «απεῦαεις 
ὅτο. εοπυ ή ήτα ν]ἑξοτία]ε τεςεηξς 
αἆπας νἰξτοσῖα οεἰερτονί {οἰεδα. 
όσο 

Όοτία Αισαστα, {αοτα, τς 
Οοτίαταί 1 ωποιις «ἃς Ώ)οσῖεα νοςετὰς 

552-Τοιιῖς Οοσίητμις.σοο. (οΗπεά 
Ροττα 1βἨπιας,τ7ο.εἷας Ἰαυάες. 215 

ρόδυςον Ἰσὃμίω ποσειδανος. 214. 215 
1π εΑπ Ῥτοιετβία 216. οἷις ρετῖ- 
Ρίταβς. 226. (ουπιβίοσυσα γατία 
1ππεητα. α1δ 

Οοτοπᾶ ες ες σταπιίαε νε ξο]ἠς ατ- 
Ῥοτυπα Πετεπε. 279. εὰς 4πτο τα- 
{ετεθαπε ν]έτοτες. 491. εκ αμτο; 
εροτς, δὲ τοτς πιατίπο Πεδαπε. σα 

Οταποη, αᾗὰς Έρηντα. 46: 
Οτατετες ετές ἵπ «οπμήα]», αιήδις αἁ - 

Πϊδετεπτης. 7το. εἰς τετῆνς Τουίς 
{εεματοτίς ἄπεετετωτ. 729 

Οτετλπείς. Ασαβϊ νχοτ {θἰςὸ Ῥε]ειπι 
αοομ{αυ]ε, 315 

Οτείνευς Φαἵπποπεί ἔτατες ντετίπυς, 
Έξεεε Ἱ 

΄ 



ΙΚΡΕΚΧ. 
ἆσο ππατες ποσασα Έπατεα, διά, 

«Θτευία πιατετ ΗΥΡίεἰ.434.αἱ5 ἀῑςι- 
εασρεδιά, 

τα: Ἡοπεβα Ρο πτοτεεπχ΄ ἔαπιο. 

272:5αναΐατες 9οἱοπίς.273.Ηβετα- 

Έτας ἵᾳ ΑΙεπιΦοπεπα, 4ττ 

Οτοπίας ςοἶ]ῇ5. 25.πποις Εἰιάῑς.76.τττ 
149.61: ἐνδεγο ρος. όα7 

Θτεαειί ὃς Ἐάιγεις αὉ Ἠετευ]ε οσαΙα 
18ο. ουαἰὶ εἴεπε πιοἰε εοτρος 
1ρ1ά, 

᾿. 6πἱρα ναῖας εΒ ππα]ᾶς επϊεῖο: 303 
ὰ Οπής 1η θἱείἹσπα γίαιε ἵπως θη]- 

Βιτεᾷ-εαµειπα.. 251. σποτ ἄπτ (ἷ- 

πια. 254 

Επααΐε εετεαπιεῃ 25.Ογπιρίαάε εα-- 
ρῖς,27 Ία Ἆος ρσίπαας γἱοῖς Ῥαβοῃ- 

ὧας ΤΗεδαπης ἐδίά. αποπιοἆο Πε- 

τετ ος «ετίαηςΏ» 11, 1άεπιρτα- 

Παπειάππαυσας όο7 
Έυσγις πμεπεοτεςς ουιπεή.218:εΙ- 

τας αμαάτήασις Ὀήωσο Ρταίεσειτ 

461. τελέω. ἀιοάςεῖςς, πώλοιοξξίες 
αἆ ταεταπα Ιπβεςχεραπειτ.όό9.ε- 

τας ας εωοῦατατ πιαῇς:ό75.επστας 
τω ασαπα: 177 

Ευκίοι ἱπβσπίς Α]εχιάθπιαςι32.6Ἡς-- 
{ος αεπλατας απὶς εὔετ. 432. επσ{οτῖ 
ῥεαξοπεβαο Ῥαΐος {ευ Αἱσεῖς 
νχοτ ατα: 449 

Θσίας εετίαπιεη ῥτίπααπα 1ῃ Οἶγπι- 

Ρία. 29. Ρηίπιας ν]ᾶος εὐτί[ῃς Οο- 

τοσας,{οτὰ,εασίης οσπααξας ἁαστοῦ-- 

ὀυπος εας ἀῑάχυ5.όότ.εισίας ὀωδέκη- 

«σος, 15: ΑἨΠ5 αὔευ- αΠ15 μᾷ χμπὴς. 

1 οριωώς 
Έγαπες ἱπίωία » εχάέπιαυε ἁῑδτα 

σλάγκ»). 363 

Έγεπις Ματεῖς Εως εἶπι Ηετευ]ε 

Ρυσπαιήεαδ.τδδ. «γεπας Ἱερτια! 

Έλις αἲν ΑεΏΏ]]ε οεοήἩς. 6ο ὖτ 

-:ΕγάρρεΟς πι βπας ετεαρΒάγΣος, 

τ9-- 

Ογίεπε πιοπς; τὸ 
Ογπατ]νας ΟΠ ΐμ5 ήπιας Ἠοπιετί ῥα- 

ἠωδὸς. σοσ. 1άσπα Βγπαπί {π Αρο]Π- 
πεπταυτλος» αἱ Ποσχετο τε οι-- 
τας. Ιριά. 

Οὗριῖα γεπης, 24. 
Ογρίυπα Ιπία]απι εεπαϊεΤεισετ. 534 
Ογτεηδί Αρο]ἡμηῖς ΕΠππι ΑτίζΕΙητ 
εοἰμετιπς.220. Αρο]ἱοπίαπι δε Τει- 
ελίτασι αἁἰΠεατυπε. 333 

Οὗτεπε κῆπος ΑΦρρόίτης ἀῑεῖτιτ. 3857: 
Ογτεπε εἶπίτας ΑάτίςΣ. 329, εἩς 
ἔυιπποει Ὀἱὰ.εἶιις Πτας. 322..γτεπε 
πγιηρδα., 374: 4342: «θλληιώαιξ 
Α.44. Όγτεπες ηγπρῃα 6επεβ]ο- 
σἷα. 434. 8μάϊα ἡο]ά ππατεσ  πΕμἆα” 
πορε.435. ἀῑδία ὑψμῖς 436.αῦ Α- 

: Ροβΐης ταρεο. 443. εἴας ΒΠμ9. 443. 
Όστεπε Φωέισπος.4321Εἱ’ τις. 441 

Εγτις ὰ «αΏε πτίξ5. τοῦ 

Ὃς 

Δαιδόλλευ.].κοσμιγ. 95 

Δαιδελέωροξτ.Ρεο εοπαπµ δαιδάλλω: 

ρρ- 
θεάτρων. 436 

ὁδίζω. Λ07.429 

Ώαπιασεεις ποπαεα ραιεῖς δι Π/Γ1α- 

6οτα ΕΙοάή,τ22.εἷης γἱέχοσία,[ῖα- 
519. αι, 

ο μαῖσε- 358 

οδμακίζω»- 4οτ.471 
αωμασίμβεοτος. . τησὰ 

δα κκασίφρων-- 340 
Ώλαπαις αποπιοάο Ε]ῑας τὶς εο]οςᾶ- 

σῖε, 45ο: εἶας- τά πιατίτος 1πτεεέε- 
εεειης.ό13.1)απαὶ οά Ρρτορτιὸ ἆἳ- 
ςετεῄσης, όος 

Ῥθτάαηως Τσοῖας ουτ]λος.522.Ώατάαπά ες 
τ. σοϊαπι. 1914, 

Ἁ-ἴπ Ππε ρτο εἲς νε] ὁὺ νεὶ φεὲς.8τ- 8 
ο σας. ε 

Ρἱο ἆλλά.σοδ.Άρτο ῥ. 299.646: 



Νοε 
θέλεδαι νε στοξιῖπι αἁπιίστετε, 52ο 
Ῥεετετωπι πε εκ εκεεπία πἹαπη «ὅ- 

ἨτπιαὈατατ. 134 

Φέφρια ρα παὲ {ππαρεήσα: 29. 617. αἆ 
ἀεξαπόλος αποαµε ρετείπες 1815 Ρο- 

Ὁ. Βετοταπα, 154.169 
θέ]ώνος Ῥτο Φεδεόόος. 347 
Ῥείοπειις ὁ σεπετο Ίκίοπε νε οος- 

ας. 25τ 
δειρᾶς ρτο δΐρη: φόο 

ειρα ὃς δειρςς. Ξ 78 

Ώεἱραί ἀρομοπίάα ἀῑδΗ. 329. αιβηᾶ 

εἴεπε. 579. Ώεἱρβοσαπι ντος τεῖ- 

Ρραττα.4ο4- Ώ εἰρβῖ5 ετας Ἡοσοπα 

{οβαπα.σ79. Ὠεἱραίς οτασμ]ο αι 

ρταἑυετῖας, 469 

Φδελφὺν 6επας Π8Ηἱ8. . 324 

Ῥεἱρηίαίς ]πάϊ οραά Αεβίωείαδ» 425 

Ἑεἱραίπίας πιεπβς αρπά Αερίπείᾶ», 

554.τωπα εἔροτής Ίαεσα Βμβτ Αροξ- 

Επι, 1ο1ά, 

ῬεἱΙρΗίς εταῖ Πετουαι ξεβιπα. 

Ῥε[υῦτα ἁοπατής Βνετυπε ορυἱεατ{- 

ππια. 11 

Ώε]ως,εἰήίαπε νασῖα ποπαίΏ8.ΤΤΟ. ΕΣ
 

ας ἀιδχανριά.Αρομοπία». όσδ 

Ἐλεπιατεῖα ὰ αυα Ώεππατετευαι πΗ- 

παβα,27.1 πειοπής βηα, Οεἰοπίς 

νκος.41ροξτεα πχοιβο]γζεμ διά. 

Ἅνμας εἰώίαιε ετγπαθτι» 
9 

Ὦειπεείο {εβασι Οετεεῖς. 1το1δτ 

δυµώτηε νπάε ἀῑδτα. 1το 

Δημησοιὸν πιετῃς «ετεῖί {αςες ἀῑξυς 

.ἑεεεμδω δα. σττ 

ρτο Ώεπιορ]ή{ο ἠμεετοεβτο.375- εἶα5 
.. - 

/ 

[απάες. 378 

φημεδιε. 746 

Φεασόσάως. 376 

Ἐοτειίοτασες {πρετας χο ἄτιοτξ 64 

εεύτατα, τ7 

Ῥεας απεπα νυῖς αττο]]!ς ὃς ὁερτιπας. 

203. 4327. εἶας Ίτα ποΏ ΙΓ1ΊΕ8.295. 

Ώγεοτηπα ποπσεὔπεπάα ἆοπα-χΙ6. 

Όεις ομιηῖς σεῖ απΕΠόξ.387 .Ρεπιο 
οσο. εδἰεπάῃς. 496. τες εἶτὸ δτ ἔα- 
εἰ]ὲ ασΊῖε. 443. οπηπῖα ροτεβ.. 
63ο. Ὀεοτᾶ δε κος ως 
εως.οσ7.Ὀή απἰἁ ἄπεες Ἡειος[κο. 
σ59.Ώεις Ῥοποσητα απεβοσ:όᾶς.ἃς 
Ώεο ἀῑεξάα Βοπείία. 12.118 τόο. 
17ο.εοτιπα ρετρΏταβς.το. «ος αα- 
πξεβὲ ν]άετε ἁπῃας1]ε.τττ.Ὦἡ] ἆπο- 
ἀεεῖπα τερες. 193.ῦ)ειις αὐτῃος οπι-- 
τήμαι Ῥοποσυπα. 205. οππΏῖα ἁπαι-. 
εἰ μπαα'ροτείξ, οἆ {αἴπεστια Ὅτοπι- 
ΡΗοσ,αἆ ποσᾶπι τατά1ος, 24Ο. ΟΠ]- 
ππμπι ἀοποσαπῃ αητπος.259 οπιπ]ᾶ 
ΡοτεΠ. 254. πο ρυσηαπάμτη «οη- 

οσα Έευπι;291. δεάκων Ὑρέθλιος.235 
δεξίόγφρε: τὸς 
Φαβολία. σοο 

Ώήαροτας Ἱπαρίας. 123 

Γασοταςκποάαςτ23.εἶας ΕΠ ἃς ΒΙΑ 
Πρι νἱδεοσία δε υΊπτατες, τά τα 

ὼαάω. 

δατῷ/. ὧν 

δλωδνοσει). ο . | 
Ώχαπα ευ]τα εἴῖ 1η ο1ς1]ΐα, ὃς αι ο. 

Γ ΔἱρΒείαταπα Βαθιής, 4ος; Ώήρπα 
Ρετρητας 7.78. ποταία Αλφειώα 
εητ ἁῑξδχα 276 εααεβτίς οι, Ἰογχέαι-- 
εα παρδθοε«αδ1ά.Τουήςα]τα, 298 

οαγίοσο κα». 

θανοίας ἴσες Ρττε. .- 

δλάπειρς. 
ὃς 

διαρέρες. 1 παωτα κ θάγει. 477 

οκ. 
εξ, 

ΦαυλοΦεέρςς ..- 4.3 

δίαυλος αυ αι, .91 453 

ὦ)λθβελος. 
: τότ 

δλόμέωιες : τς 

Φίόυμοι Οαΐοτ δε Ῥοΐΐαςς πα 

Ώ]ϊες θοἷις βίας. 

Οας ἁβιοιμο ρυ]εμτα, ος 
ο ρασις στ - ο 

Ώαρτείιοηες 1 επεοτηςς. Εαθίετιἆα»- 

593 
Έξεες 1 



ΕΝ Ρος 
Ἄνοιης, 261 
ὤμειον πεδίλο. όο 
Ὥοτυς ὰ απο Ώοσίδσεῃς, 261 
Ὥοτγε]ας Τατγησήας Ραρ]ατα Ρτῖ- 

πιας Οτηρία γ]ςῖε, τος 
ΌΌταςο νε] ας αυτευπι {ετααδας, {ΐαιε 
Ροττεπτο/α πιαρπϊταά]ηίς.379.αλας. 
ἁταεο ροττεητοδὲ 1Πβεῃ:- 114, 

Φεέπεγ. 
Σλμοῖς ππηΏας πα ἥτες τεςεμίετε δσ οἵ- 

ἀῑπε εοἰἱίοσατε. 359 
Ώγαιας ὰαμο γπιαπίδρεης. 264 
Ῥάδασις. τς 369.401.436 

«νωδεκαδεόμος αυίά Πε. 2.359 
ὀνασαλὴς. : : 15ο. 

ο ύσρρονα ὃς Φυσρερσαύη. 53 

ούθ έλος. . 333 

ἓὼ το ὠληδὴς {6 σας. σσ 
Ἐδεπίεοτοπα Ρ]μτοπί ἀῑσαία. 169 
Σκαβόλος» ἑκατηβόλος. 164.εΏ ερίπετοι 
Αρο]ηπίς δε Μπατυπιαβίά. 444. 

Σκώερρρε. 436 
ἔκαλος. 174 
ἕωπ. ὃ5 
ἔκατογλεφαλας. 55 
εκατογπαετής. 379 
« ! 

εκατουπάχαραγος. 253 

Έεπεπιας Τῃεσεατες -ἱπξιᾶ ρείπαιας 

Ογπιρία γὶςῖε, το». ΗγΊαπι οεςξ-- 
τε. 1οό 

Ἐσ]ήοὮ Νερειπά ΒΗμς εκ 184 Ώγπι- 
ρα 357.ἱάεπι Ατροπαυτα.. ἀΡίά, 

Ἐεβίοι νΏις ρᾷττοταπι. 66 

Έσμο αἆ Ιπέετος πείς, 249241 
ἔκωνρτο εἴκων. 254 

ἁμιέω. 37 

ἔκπαγλας. : 337 

ἔδνον Ῥτο ςέρῃ.- 165 415 
ῥάυλόρος, 120 

ανσνορς,, όσο 

ἔγὶ Ρίο ἐγγύδο.. 336 
Ξλ111βερμο.. 134. 
ΞχΕικέξαιωος» 329 36ο 
ΞγλεσιµόςοΡ. 22 
ΣΕ} χΦειο5. : 13 
Ε[κωμωοςρτο Ἠκωμιασικὸς,  5,Ι98.49τ 
Εἰκόρω. ) 273 
Ελασνάζω: 46ο 
εἴλεθβα. 195.298 
εγάλιο». 18 
θεών ΤΠεπαίάϊς «δε Τουΐς Εἶα τό6. 
Ἐτγπαοα, ενα, ες Ἅτ5 

Ξκασομσεόος,δς ἑκατομπτν. 115: 
ἔλαχω πτέρυξι 24- 
ἔλαια.Ρτο κόπγος. 72.55. 96. χαλλισέφανος» . 
146 

ἔλάρε εεγπιοπ.. 7ο 
ἑχασιππτ». : 307 
Ἐθευς Αεργρεί Ατεαάμαι τερῖςρατες, 

τος 
ἔλάαωει,βταρ]ἰεῖτες Βππάρεα, τας 
Ἑλοομαι Ροξτ.ρτο ὀπιδυμὸ. 4 
Ἐ]εξλτα ποπιεΏ γπίης ες ροτεῖς Τῆς- 

Ῥατυπι, 7ο. ρτορε Ώδης Ροτιαπα 
Ἠαδ]ταυϊς Απιρμιειγο.» δε 1δί Ἡετ- 
εις 6αΏυπο,δς {πετα εεἰεὈσῖα. ἴρ]ά. 

ΕΙεξχτγοηυ Αἰσπιεπα Ρατετ. ποτ 
Ἐ]ει 80 Έρεο Ερεί. 174 
ΕλέλΙλωΥ. 275.409 
ἐλελέζε., 25ο 
Ε]ευβαία Αεῖςς εεταπαῖπα, 142. 

16τ 
Ἐ]ευτλετή Ἱαάϊ Ῥΐαταϊς : ενας. : τ45 
ἑλευστεεια «ΕΙΤΙΑΤΩΙΠΕ.᾽ 205 

ἔλευδτ. τος 
Σλικέα.]. πα] {τα τῆς ατος. 267 - 
ἐλικοξλέφαςς:. 356 
ἑλικῶπες. 403 - 
ελνῶὼ. ο 5.14 

”λιος νΏςε ἁῑσατις. 5 
ἑλλανοδίκοι απῖ ὃς απος εἴοπε, 71. εο- - 

σητη ααυῖτας. σ6- 
Ελπέμοι Ῥητο. . τοι - 



ασ ΟΕ τς 
εἐπιμομφὰ. : 157 
“ἑποικίε ροηρΏταβς, -ποο 
ἀπτνομιος. 468 
«Ἔρίοπε πατε Ροἁα[ισή δὲ Μαε]ναοπίς 

295 
: Επιφέρει. : 3 

"ἀπιφλέγει). "τόσ 
:1η.Ἑρίτο τεσπαπίε Ἱεορτο]ειαις., ὃς 

Ἔριπί «εοππεπάατίο. σ15536 
«Ἐρίτοτα εις ἀῑσί ροΏιπε Αα. 584 
-ἐπίσαμαι Ἱ. ὀύγαματ. 312 
Ἑρίθαίαπήμαι αμα κατακοιρτκὸν, 

:αΠιά Φδεγερπκόν. 309 
ΞΕπατορσώ. 2326.459 

Ἐπωνύμος, 199.257 
εδω, 26 
"Ἔππαογλώσσος. .549 

οξσθώκτυπος. ---- 38ο 

επ]άματο». ο 

παπυλοΡ. 312.Ά6ο 

-«Έσαιις 9εγρΗίας. 345. εᾳΔο5 αὃ Ασι]- 

“δεπιο 9ά Ἱαάος {αετος πιίτεεῦοης.. 
479.εαυ ἀείαίτοτῖης 5. εακοτησα 
νασῖα ποπήπα. 8. ακέγτησος εασης ο. 

«εσαι ἁ ρηπαϊρίδυς Βιιάιοςὸ αἰεῦαι- 

τσ δε «εκετεεῦαητας το. εουα: αἆ 

Γιωρετεαπαίπα. Ρτααραὲ αἱεραπεις» 

:αδίά. εαᾶῖς «οτοπα ἀαὈαπεις 6ο. 

εάὶ Νερτισή. ρε Καπ μπαή.ϱ5. 

εάπος αἶετε εεπεῦα στις ἀήεες.όδτ 

Εσυεβτίς ες 1η Θ]γπαρης. τε 

«Έρονος απἰἁ Ἠειεἰήΐααε ειφποηῦ. 15 

ἐραῶμολπο. - - ο οι 

ἐρασπλόκαιῶς. : 848 

«Ἑτατίάα πηαίοτες Ώήαροία. 144 

ἔρχέδτω ὃν δίκα 355 

Έρκος ἄλμας : 291 

Ετεελελίάς ἀῑδ Ατϊιεπίεηίε». 678 

ἐρείδω Ῥσο ατερείδο. τόο 

ξρέσω εἰωίά; εἴγπιοΏ. σο 

ξρεισμα. 4ο 
ἐεμόω. - 315 
ἀρέφω. πο 

'Ἑτοτίάἡ Ιαᾶϊ τα Τε βρής, 
-- εθπεν,Ρτό βαδίζει. 

: ἔρνος Μειαρβοεῖοὲ 
{απαρειήη. 

εράσίεν. φ7ο 
“ξρεύγεθα,, -.55 

9 Έτριπί ἨΒαϊτοτίῖα. 57. Ἐτσίιπας Οτσσδο- 

πιεπιτγταπη ας, 239 

"Ἐτροτε]ες. 107:308 

Ἐτδατα {ει Ῥεήδοςα «ιλής ντος; Π1- 
τες» δε πα, 737 

«εεεέρεσέτας, όοξ 

ἐείβειμος, ἔἐαιθεεμέτης, 5ο7.1ο4 
ἐθικλάγατή». 483 

ΦΕΣὺὸ5. 8 

ἐεόγνε ἔητια υωός ἀτδχα. ἳ .. 

"Ἑτιορίς Ατῄποες αμα, ιο 
᾿Ἑπρηγ]ε Ηµα ΤαἷαΙ, δε νκοτ Ααιρβία- - 

ταὶ.. 6ο. ταασίεατα ρτοάιάτε, Πρί- 
ἀεπῃ. 

ἐείαγλευρος. 

ἔσχατος Ῥτο «ρωτος. 

ἐσλὸν. 33 
ἐσ, λδε.494-Ρετ εο]ξρτο Ώοτ]ςϱ ἐσλῶς. 

-Ἔσοσος. λοι 

"ἑσπομεμ. εν 
ὅοσαι. τσ 

έοσυμα, ος 9 - 

ἐσία αυίά Ῥέκτς έως 

ἠθώς. 6δ3 
ἐθέχει ααπίια]ες τῷ ὀπίεωτα,, δ4ο 

Ἐτεοεῖες Ρείπαυ5 (αταεῖ]ς {αετα Εεςῖς, 
κα. 

Ευωαάπε Ταπά τηατες. το». το}. νοῖρε- 
ν Ρετετῖς. τομ-τος 

ευαῦετο». : 357 

ἐυαμεείαν ο Πςἶτας. 
6όόό6 

ξυαίωρ. πο Ἱτό 

ἐυάῤδερος. 25 

ἔναδης. 273 

ξυάρμκατος. 375.678 

«εὔαθλο». στο 

ΈΕυδαας Οεταβῖα οξ]ερταςα, 36 
Ευδαα {αεταβασλεια.6όο. ἵεεπι «ε- 

Έξεεε 

(ολ δις 

ο λα ἳ 



ον Ὁ ΕΧ- 
ραοθία,. ιά,. 

ἔνχειρ. 183 - 

Έπέμεπος Οοππεήοσιπι-ἆωκ αάμετ- 

{ις Ττοῖσαα.. 226... 

ἐνκλήζο. . 447 

'Ενείοα ρασή. γίόχος, 153-- 
δύχομαι.οΡρῖο. 68. Ίεεπα ἀῑςο. Ίαεο- .. | 

πι Ἡπσμα, 108, ΡτΟ κάυλάοµαι 2129. 

ἐνφείελος, 34 
3 ώ 3 ἆ ο αν 

«ἐνδας.ε.Ἠεέρδα, 

ξυδαγὸς, τδς 

ὄννοχὴς. 317 
ἔνβεατο. οχ-- 

Έπεμευς Ρεβες λεω. 245: 1η4ρεταί 
εμεπεῖ».484.. εκεµεητα «ορπο/εἰ-. 

Ὄστητ ους Πε οιΜπίαυε {οτευπα. 553. 

Ὁ επεητης «οπΠοτησι ἀθίεττι. όστ. 

Έθρωλος. 2 

Ἐωπαείας Ροξτα»- . : 294 

-.. Ἐμπιεῖης τεπαρίαπι Τεἱρβίεπαι ἁμή- 
ρυΐε,. 331 

«Ἐππιετῖς πα Ριπάατϊ. . ας, 
Ἐππιο]ρις Ροξτα.. 219-. 

Ἐμποπαίς Τμεπήάϊς ΠἩα εκ. Ίομς, 
τόό-. 

3 ἑυώγυμος. 40.476. 
ἔυῶπης,. 1ο 
ἔνρπαραος. ο ος «Ἔ Ἐαρβαπες Ἐαπαβατεά 8μμ5 πααξετπαης 

σ4τ.. 
Ἐπρίετημς Ααβοπαυτα Νδερευπὰ βΠης, 

325.356. ἵη Ταπατο Παβίταμήε, 229. 
ες Μαἶαςἒε Σ.επιπίᾶςα Τιειςορμα- 

Ὄπετα βΗ πα παδυῖς, 374 
Ἑπρπεπαρίωσεο», 1ος. 

Ἐμρμεπιας Ατοζημαί πείρα... 387 
ἐυφρόνηοχ ες ια. 57ο 

-Ἔσφρον ππετοαγπαὴςὲ {μπυρεάπ 36τ- 

Ἑαρητοβσπε Υπα (Ἠαήεμπε, 249.241 
ἔυρὺρτο κραταιῶς. . 219 

ἑορεσεπὴς, 177 

Έκτοτας Ἱ,ρορπία Βμμήμς... 6όμ:71. . 
Ἓνρνθίαν. ος πο.ᾷσό, 44 

δυρύλοεν. - 655-- 
- Ἐνευλεικῶγ» τν 
ὄυβυφαρέτεας ΑΡροΐΐο. 436 

Ευτγβους αὈ]οίαο οὈςμηςατς,4 45 
᾿Ευρύτιμωή» - Σ6... βυμ 
Ἐιτγργ{αςτεκ Ογτεῃες. 333. 5ἶεδαπε 

ἀςῑς Αεσοπαυεῖς, 1914, Νερευπί {-- 

μας, .- α6-- 

Ευτγργίας. Ἡγρετοεδή Εημς Οσπιεμή. 
μον ος 119: 

ἔυευῶενὴ. - 229 . 

Ειτγτως ὃς ζτεβει5 αὉ ἨΗειευ]ε οεεῖἩ, 

οοτυπιή; -εοτρης-αμα]ε. 18ο. - 

ἛἜπτγευς.. Αἴσοπδυτα Μετευσ], ες - 

χα πΥπαρΏα ΠἩΠς, 357 

Ἐπιγήοπε Υπφβο.-- 2012 --- 

ἔνσεφαγος.1. ἔντειβ»., 9ο -- 

ἐυτρώπελο..Ἱ. αἴροδο .- λα. ς 

ἔνβρογο».. 45. 
ἐυθυμάχς.- ρτ- 

Εμειγπιεπες ἔοτευπαίβπης ραπεσᾶ- - 

1ο» - 

εἰαβες,σ53. πατράδελφο,. Ἅσο4 - 
ἐωθύγλωσσος. 209.18. 

ἔυθυμία αμλά {τ.. 49.05 

ἐνθύπνους, ον 
ἐυδύπομπος: - σο6-- 
ἔνβυπερησα,. .. 718 
ἐύθύτομος, - 307 

ἐυθύτονος. 
ἔντωσία ρατο {σε Πε]ταεῖς.--. - Φ5 

ο, ἔντειαναι Νερταπς. α. 

Έακεπμς Αερίπεια οπμίάαπι. -ᾱ- -4µο 
Ἐμκευαόασυπι ἑαπυᾖμα-- 584: 
Εωκίπης Ροµξυς. . 965, 
οξαίρετος, 291 

«Ἐκετείταςϊθ παμταπι ΡτοπΊοµες. 197” 
188.525 ς 

: ξερείπω. : 3716 τα 

Εσίεις ἴσποτας;-- όνο 
βωκεαίζειν, 516- 

"οὔρρκος Ῥτο ὄρκος, ο 34- 
Ἐχοτάϊα Ἡδετα. . ιαδρα-- 

Εκοῦσα ὰ Ρἱετία; Ρας Ρισέετω” - 



ΙΝΕΡΕ ΣΧ. 
πε. ο. Ξ 309 

«Ἑκρειίεπεία ἆοςες αμα]ς αωί{οπε {ε. 
:88 ο ρθὲς 

ζἘχτο[ῆεαϊίος, αἶίος ἀερείπήε Ώει». 
«294255.293 ες 

"Εαυμίαταπι νῖς. 9: δσττο.στ 
«Ἑαάχμτο ἀπέεδχααν τεάάϊ ποη Ροτεῖ, 

43-43 
Ἐαέΐις ποβτίς Παπ] [ῖα αες]ἀᾶςποὈίς:σ22 
ἜΈαπια Ῥοπα ἁιμιεῆς Ρταξετεπάα δς εἩτ 

ος. Ῥεαταπα τεάάτε. ασσ. Εατηα {ει 
«πμωσή Μετευτηις ραίετ.-ἀόο. 161. 
ἆαππα Όοπα Ρας Εαεμειταεῖς  Τοδ 

ΖΕασηα]ϊ εἩχ λυσπενοι ἄικαπτητ. 329 
«Ἐατμτα α[λὰς ο[ἵαπα {οττεπα αἩετε. 48. 

ἀπειήταθι]ς, τ 4593 

Γαμοαίας γεητυς οαπήρας {αμςαξ. 575 

Έδποτιπι ρεήρῃτοξς. 499 

Ἐεδτῖς δεεινὲν πὺρ ἀ; 633. 3906: 

Ἐιᾶίοβυπι ΡοξεΙςαΓτ εεπςαςϊθ,τ2.τ3 

Εϊδας αῖε {εεί]ας ραεεῖς. - 20.22 

Ἐήιαςρτο εἴπε ἀῑδχα»1ό6. Ε]ιας Ίπςς- 

ημας σαιάετ ραῖσῖς {αεοείἼθι, 263 

{884 Όεοταπι ἱρβ ἀϊσαπτας ΒΗ.658 

ΒΙή ἙΏοοσαπι ἠλιήπειαβί]ος. 687 

Ἑϊαπισια ρεϊρµταξς. 

Ἐα[ἱεἴεατεαι Ῥετβείαπε υίσευς -8ὲ ἆι- 

υἱεῖα. 43. 68ἵη ἁατ ὃς εοπ{εσηαῖ 
11- 

Ρϊεοιοδιάςαι. πιαίοσυπα Ῥτατεσ]το-- 

τηση ἀοίοτεπι ἀερεῖηε.4-1.εἳ εΕῖαπι 

ππαρης Ρετπα{εεπτας εαἱαπαίσατες. 

313.411. Ἱπαϊδϊοία α71- πι Ἐα]εί- 

εαιτς εν οπιπῖς σἱοτία {μπαπιαπῃ. 

4οτ.εα ΠπεητΕ εκ Βτραπτας Ρτυάξ- 

το}. 492. πεσαίσή Ῥεσρεεαα «ΟΠΠ 

θἱε58ο.ὰ Ώεο Ῥίαητατα ἀπταβήλος. 

54. {απιπια ἵπ ορίθης δε Ώοποτα 

ζοπββήε. ότδ. αποταπα Ἡτ ἀπταθ]- 

Ποτ. 684. αυ Πε πια. Το7. 

ποῦ ; 

Ἔσπίπεια (αρβαπάσσηα «μαι αάῑε- 

πο Αεεὶςὲ τυρρῖ,τ- του 

Εο]ής {απο ὕασα εαδαᾗή «οΏξεμίήοβες 
ἠπίςπρεραπεως. σσ» 

Έοτπ1ᾶ 1Ω5ΕΓ αρέτας σω απο». τ4ο 

΄Έουτπα ὃς Εοτεταἆο Επαιυὶ ριφείοτα. 
149 

Έοτατα δε Τοτεεαάϊίπς Ρεαεἶστας Ἑ- 
Ρβατπιοβης. 178. τ79. ἔοσως εἶπα 
Εοτεϊτιάϊπε -εοπίµαξδτα ἴαμς. στα. 
ξοσπας ες ὅτας. 5ο» 

Ἔοτπια οσα ξοτείτυάίτε ἵπ Ῥετέρ{ᾶ- 

ἆς. 737 
Εοτεῖειάο ἵπ πιασηῖς ὃς “ρειομ]οίς 

τεῦις πεεε[ατία. 25. ουΙἁ αἱ Ρτο- 
Ριῖαπι αοίιά, 

Ῥοτιῆπα νπασµε ἄὐοπιοάο {ετεπάᾶ.. 
το.εἴης νατία παµτατίωπες. 47.144. 
ππήπίβτα ρτου]άεπτῖα ἁῑαίπα, 48. 
«ποεοπβαπς 4το. νατίαβ]ἠς. 429. 
68ο. Τουΐς Π]ία τες Ώπιαπᾶς τεσ]ε. 
207.268.εἱως ἀεβηϊεῖο. 2οσ.4ε εἶπς. 
ἀπεοπ[ίαητία. όδ7 

Έοτεμπα ἀἀπετία Ωωοτποάο Έετεπάα. 
319.312 

-- 
ο 

«Ἔοτεηπαπι ρτείεπεεπη {ετεπάατα αα πο 
αη1ππο. 217. Εοτίάπα ἃατ ορες. 353. 
πιεάιοςτῖς εμεβταια.. 475, ἔοταπα: 
ΡεΠαπεῖαπα 1πςετΏτυἁο. 6ο. 

Ἔταπί Βε]]ετορβοι ἵπμεπεος, ὃς ζό- 
«αητΏΗ. 218. Ίτεπι Νξίπετμα. 227. 

Έπεπαπα σης ἀῑσθευ ἔσπειον φίλτρο 228 
: - 

δαµασφρων. 203. Φάρβκακον αραῦ 3231 
η]παϊηϊς Ρε άρΏταβς. 1οο, Τουΐδτε- 

ἔωτη. 
μάς 

Ῥατατυαι ἴσαοξμση, 299. 210.463 65ο 

απςξεσιαπα. 
746 

ο... 

. Αά Οαἀεσςνίαις. 458: (αάες πο Ἱ- 

εες τταπῄτα: 
σ.8 

Σαιάλοε Νερτυπας. 
οτο 239 

Ὁ ο ]οτίτα σα] Πεαεςοσάπι ἀπτϊαυῖτας 

απβήτυεα ρήσπα. 
ας 

γαμεεξωρτο σόγαμξερ». 
σο5 

Οαηγπιεάες Ττοις δις, εἴας εἴγ- 

Ἔξεεε Ἡ 



ΕΝΟΣ 

πιος» ἃξ σαρῖς. 16.17.οῦ Εοσπιᾶπι 

Εαάχς ἱπποττα]!ς. 200. 

«ορ {πτειτοσαθοπά {ετηῖς, 335 

Ἅαρ. Ἱ. ἐφιΙά ση). 376.377.537 

σφύο. 4.132.339 

2αςεέμαςλρς.. τ8δ 
ρτα Οαμάϊο Ῥϊαροτας απίπιαπα εξ- 

Βαυήε. : το3 

Οσευάή εβεόχα5 ἵω {επε1σο. ΡίΣ σαυ- 

ἀϊο αεμτγιπας εἴεπίας, 345. σαἳ- 
ἅπππα επι ἀοΐοτε, σοο,σοΙ 

7εάολο». 3230 
2Ωάκω. - - Σο; 

2εγωνέω. 329 

Οεἷα ντὺς Βαμῖο Ποπιοπγπια: 41. ὰ 
ος απῖοας: εὸ παίβα - ςοἶοπῖα. αδί- 

επι. 
γελᾶν χλιαε: 438 
«Οεἶοια Ἠιετοπίς ἔτατετ ἠπάοδεις 2. 

Ίπτες ΟεἰοπετΏ, ΗΙετοπετα-δε Τῆςς - 
σοπετα ἀπεπίο. 43. 2ότ. Οεἷοι 
Ἠιετοπίς ἔατει Πγάτορε 1αΏοτᾶ- 

ο τπν 26ο 

Ὀεπεταίοπεξ- πομαΕρας εοππρᾶίαη- 
τυς, όλο 

Οεηίαςαμῖς Πε 255. ας Όθηας,α τις 
πια]. 3803 

«λεππαπα ταᾶα: {α[ίσεπα- {Πεσεεβααι 
Ρρειεδασε.΄ 5ο4 

Φεφυρίω σαςταρμοείςὸ {ππαρεηπα:- 753 

Ὀεταβήα 1 Εάδαα. εεἰεβταια.- 236 
Ζέρομα».- 435.454 
«9ἰραητες νἰέξος ῥαπα Πδεταπίς Τη- 

ο ρίεες, 389 ἑΠοταπῃ τι ρες Ῥοι- 
Ῥίψτίο δε ΑΙΕοπεΙΡ. 417. πο 
Ῥοσυεταπε νῖπςϊ- ππε ἆποδιις {- 

πηϊάες, ἠάέπασσε σα «ῬΗ]ερτα εὐπι 

Ῥήςρσπαταπς. 5ο3 

οώσκειν, Ῥτογγωθίζειν, - 119.215 

καυχόρευς. ος πα 

γλαυκο).. Φφεβερρ). τς 

«]αιεας: Ἐγείοσήπα. ἁηα αάπετίις 

Ἔποίαπος; 226 

γλαυκώψ. πε. 375 
ΟΙ οτίαπι Ἰωυϊόϊα {εουίεας, ό5 
ΟΙ οτίατῖ Ιπτεπαρε(Ηαὲ πιεία εἴ 1πίς-. 
πια, 169.76 

ΥάσοΡτΟ ἐδίος. 3 - 

«αο{ροππῃ ποπ πᾶ ὃς πηθτες-227 ρα- 
τες Ῥποτεις, 481. γΙεβίπες Ἱπαςςεί- 
{αιοίόετα. ες ας ἆπα ἵπιπποσεα» 
ἱεςνπῖςσα Μεόυία ἱπαπιοσξα Πς:νηίςο 
οευ]ο τες Υτεβαπευτ » εοτάπισας 
Πσπηῖπα, : ἀριὰ, 

Ὁοτρίαυς., πιεπβς ' δερεεποδεῖς. 
142. 

ΟτασαἩ Ίππε «οτί σεηεσῖος - 527 
πες {η (αταοιδαμευπέα αυα ἀῑσαατας, 

4Σ7 - 

45τ εεωμὸ οπ]ά Πε, 
Οταταπιρατεαι εξ τε[ετεπάαπα. 75 

ο ο. σος 
ὉΏτατία γεεις ἀἁοτηπίς. - ο. 

Ὁτασία αιίἁ Ποπϊβεεπτ τά: (ταε]α- 

τηπα ποσεης αβρεΙ]ατάτ Ροξεςασόδ 

θασυτη Εαεμίτατες.237. δε {εα-Έτεο- 

εἶεᾶ εακἀιξ 239. ΕΑΤΗΙΏ ρ8τεΠ- 

τες 1Ρίά εης Ρτορε Αροϊπεπα Ρεἱ- 

Ρ]ής-εοίΙσεατα, 249, ια 1οπίς 

241. 
Οατατίατήπιτεττα, ΄ 493 

Ὅ ωαρκήρι- 297 
ζον.207.Ρ16 σὺμα» σος 

Φούάμας. 717 
μοσπςη. 283 

οΘὈγπιπίσυαι οειταπαεΏ πηπ]ιετὶ {ρε ξχ- 

«πςπον Πσεδας, 123. πυάῑς αεηεεῖς 
6ερος. - όότ 

Ἡ-- 

αὐίσις. “Ἠπτεάε -πνοτε πιοἱ ο ξαπα. 
9053 

ΗαΗτεποεΒίας. ομαάεῖσις Οἰγπιρία 
Ρήπαας «νἰαῖε. ᾿ 1ο6 

Ἠαιπιοπία Ρίατοον. 8.. Παυπιοαία 



Γ ν Ὅ τς ν. 
εἴες, 94.1: άϊα [μα σπια αβΙά,Ηατ- 
ποπήα,ρτο τηγτηππο. 426 

Ἐατπιοπία «ΙΓ ἅατα ϱαάπιο ἴπ υσοτξ.- 
3ἱ5.Μ115 Ηῑα.- 468 

Ηαιτρῖπε πνατεί Οεποπια!, Δίορί βμα. 
3235” 

τω. {ΟτΟΣ ἀγλάώσγιοε. 569 
ἩΗεεατοπιθαα, Ασία {αςτα. 142.427 
Εεδτοτ τοϊαποτυπι «οἶήπιεῃ. 6ο. 

εἰθτηίε αἆ Ττοΐαπι. ότό. ϱτθ Ραττία 
ρυρπαιής, : 749 

Ἠεάετα Βαεςσ]ο {αστα. 6 
Ηερεβας Οοπιίεης Ηετοάοῦ Ππιβοτιᾶ 

{π εΏεαίτο εσῖτ.. σος 
Ἠεἶεπα Ριήελτίεοπια: - 66.68 
Εεοβα,αιᾶ ραπεβυτῖς: -- 225 
Ἠε]]οείς γιγρο-Ίεεπα Μίπετμα. - 333 
Ἠεἶοτας Βαπής -εἴεητες Ῥήεες Βαδετ. 

ο ος 
11ετος]εα, Αεεῖσα εειιαπήπα. 145 
Σ1ετας]ἰιάς 1.αεοηίαπι τεππετυπς. 264 

1π Ρε]οροπβείαπι εοἰοπίαπα ἑεόι- 
χετυπεΕ- 736 

Έᾷδετρο Ιεοπίς,αρίαπη.- σός 
ἘΠετουίεα» ΓΠεβαπα {αετα. 143. Ίτετι 
Μήατοτποπ18.149-427.εοταπα «Οτο- 

παὰ πιγτίςα.- 9 Σ τοῦ 

Ἠετευ]ες Οἰψαιρια ἰα(μειήε. 36.39. 

75. οἶεαβτπα αὉ Ἡγρειροτεῖς αἲ- - 

το[τε,73.εἰοαπενς Ες διά. (211 - 

ες αριά.εεσάασα αμτεῖς εοΓπίθης ες 

Τβτο πα Οταεἰααι τειτασῖτ.7δ.Σγη- 
ἀοριάϊς ' Οἴσπιρία «εοπαπα στ «ἶπα 

ἀτετίη εσείατη ἑο,ςοατηπα 92.Ρτῖ- 

σούπα ἀῑδεης Αἱσαχϊς: 13. Τους Ἡ- 
Όμς 114. εφλλήηκος.τό3. Τσαςβάπίησα 
οκ ἅτδς αἀπετίης ἹΝεἶεαπα,σπεσα 

Ἱπερευπς ἀεξεπάεβας , Ρασπαμᾶε. 

τόξ.τόο .Ἀρολαπεπι νιώς.τόο.Ρ]μ» 

τοπε τερι{ο Οειδετῦ εἀαχ]εαρῖά. 

ουσι (γεπο Ρασπαιήε 187.198. ἀε- 
Ῥείατο Ασία μο[ὔεηε Ογψπιρία. 

Σ9Ε.Εταίωσα οςσἰάῑςνδε Ἔβεραπος 

αὖ «ο Ηβεταιής, 239. υδί δί ες αἲ 
Ατροπασῖς τε]ίόεη. 256.. αααΕυῖς 
Ηγ]απι {Ώ Άτδαητο πιοπες, 1δίά, 
ἀταεοπες ἵπ εαπ]ς {Ηοζαυΐς, 495. 
οπῖά ος ἀταεοπιπα [Ηβοεαεῖο Ρροι- 
τεπάστετ.5ο2. ΤρΗΊεἷε γυκτὶ γεότερος. 
407. 1π εος ὰ Ἰυπόπε Ἱταία ἄταςο- 
Ώες πιπαί[, αδίά, ρείπααπα Εβεῖπυς 
Ῥας ἀταςσητα «ὔόες. 498. Τίτε- 
ας Εἶῃ5 Ίαθοτες Ῥταδ1εῖς. σο2. ὃα- 
Ἱσπαπα,βα[αίωΏ, Απέασασα» ὃς ι- 
σαηῖες {η Ῥῆ]εστα εμία 5 οεςῖ- 
ἁῑτ.Ιδιά.εἴας Ιαῦοσυπα γα πιία.σο2. 
γίττα εἶᾳς εοἶππιπας Ίτε 1 πιοτὰ 
πον ἀατητ.στ1. εἩσ εοἶμπαπας ἔεςε- 
τίοδς εασιπΏ ποπαίπα Ίτεπα οϱΗααος 
{αθοτες. στ»: Ηετος-δς Ώευς., 1ΡΙά, 
εσρεάἰείο «εοπῖξα Άπποζομας εἰς 
ΠΗεερεα.στο: εὔττα Μετορας,ατιδἁ 
ϱΠαἱείορεπ αππατες:522. ῬΒ1Ἡρριις 
δε: Απιρἒις εἶῃς περοῖεθ ες-β]ἱο. 
Ἐβεβαί[ο,τρΙά.Οἱσαηταπα ἀσπήσοτ. 
588.ετατ Ώειις ἀλεξίχακος, (σειγοπα 

: «αάετα ἀετειτηῖε: 66ο. Ρος Ίαθοτες 
εαεἶαπα «οπ/ςεπά(ξ, ὃς Ηεδεή Υχο-- 
-σετΏ ἀησίε. 7οο. εἶης οξχο εκ Με- 
σατα Π]ής ἁῑπίαϊ ροβᾷ πποτζεπη Ἠο-- 
Ώστες βαΡιή. Τοτ. ΠἩοσυπα εκ Με- 
στα ποπηΐπα.7ο»..επις ὃς {οεῖοτησα 
αἆ Ττοίαπα εσρεώείο: 724. Τεῖα- 
πιοηετα {πιήταε αἱ Ῥε]{ϊ {οςιεεᾶςξ. 
755. Τεϊαταοπ{ ΕἩπα πα(οἴεατηπα 
Ρταάϊαϊε, 7325. Τεβίς Εῆτ οσπᾶ- 
πιεπῖο. 733 

Σζειτοσο Ῥε][ίεπες Ἱαά: {αοτ]. 143 
Ἡετοᾶθιην Ίππο πήτεῖς -Ατσοπαντῖς 

ουπιρ]εσαἆας τταπβτησίς, 36όψ- 
Εετσἀοεῖ βΗξοτῖα αΏ Ηεσεβα 1η τΊσα-- 

ττό αξτα. ο κας 
Ἠειοόάοις Τοεβοπϊ Πα Ἡπατοβίσα ]θι-- 

ἀε». ό5γ.δε Ίεα. 
Έξετουπα {είταπι Ὦ ε’ρΗ!». ' πο” 
Ἠιετοπὶς ἁοππῃς. ἆῑμες, 2. ουταευία- 

ΈΡΕΕΕ ᾿ 



ΙΝΕ Χ. 
Ώης εγταηπης. διά. εἴαδρατος» {ἴα- 

ττες, Πας » θοηα Ο]γπιρίςα, 

πιοἙβ,οορποπαπᾶρπποῖς»,δες. [ο]ά. 

αἴίας Εετοπ. 1δίά, Ίπεες Ηίετο- 

ηεπι (Φεἴοπεπα» ὃς ΤἩετοπεπι ἁῑ- 

{εηῇο. 43. επι Άρε[ία γατε πιαῖτὰ 

Ρε]]α ρτοίρετὲ ρεβιε. του. θγταςι]- 

Ώαταπι δὲ Οτιγβία τε Ῥυταν. 119. 

Μαβοος ρείήίτας, 129. εως ἀῑξξις 

Αότησις » 248. ἀγίατία Ια0οτᾶ- 

μἶε 26ο. Ἰαμάαευς ἃ ξοτβτμάΐπε 

Ῥε]]σα, Τδἱίά. Απαακιίαμπι πηρίς 

ἀειειτιήε. 261, ες Ῥτίπαα Υχοίε 
Ώμ]]ος Ἡδετος {μήεερῖε, 263. Έστ- 
τ]επος νὶσῖε, 266. τεροἀες {- 
ετουήτ. 269. 1.οεῖος ΕρίχερΏγ- 

τος Πρεταιήε. 279. Εδις Ώπο- 
αηθῖς. διά. ἃ ἀῑμίεης επι {4- 
Ριεπιία εοπϊηπᾶϊς Ἰαμόατυς , αὓ 

απάρΗειάίπε Ἱπιρετή. 256, ὰ{οτεῖ- 
εαάϊπε ὃς οοπβἶίο, 257. λιδουείᾳ 
ἀαδοτλυήε. 2905. 296 -- εἶης ἱαπάστι 

" οοΏβετίες. 399: εἶας ατῖσα Οπτο- 
πάς. οο.ποἰιήε ρτοε]απηαεή Αετ- 
Ώσ ης. ο ἀριά. 

Έίπιετα 1εἰ]ία ντος ὃς Εωυήης. 298. 
269 

Ἡιρραιῖα Βιῖας. ς ο» 

ΗΙρροοεπταυί γηάε Παζ]. 29 4. Εδι- 

]οΐηπιεβς εοτάση οτεάπας ὃζςι; ἆ]- 

όχι ὄλρυεις. 1ριά, 

Ἡκρροεοοπείάς. : τού 

Ἡάρροετοτες δὲ (αρύς ο «οπ/{οῦσ]πὶ 
Τμετοπίς-» εἶπα Ῥε[ῖο νεχατυηε 
{ρά νὶᾶι {ματ 65. ΕΙ Χεποά- 

οἷς ὃς ἵπ εαίπασα ὰ Τβοτοπε ρα], 

τα μερες 
Ηἱρροείες ΤΜΕΠΑΗ Ἰαμᾶςς Α5λ. δε 

{εα. 
Ηἱρροάαπιία εὐἶως Εῑα.23.Ρ]υτες Πι- 

1 ποπαίπής, 1οιά. 
Ηἱρροίοεβις ῬεΠετορ]ιοπβεῖς βµ5, 

226 - 

«ΗγΠας ' οεοῖ(ας 

Ηιρροΐγεε Δεαβί γσχος Ῥεϊειαα ᾱς- 
εωίαε. ΄ 36.537 

Ἡρροπιεάοη ΤαἰαιβΗα.. όσο 
Ηϊβοτία νεβᾶρας ππαπάαραεις 8Ἡ- 

«εεααπα ΠΗξοτιοβταρΗ{ εἴεπς, 
27 - - Ξ 

Ηιβοτίεί ριαεἰατὸ σείτα ἱπηπιοσία]- 
τατί εταάμητ. σό2 

Ἠοπιετίάα αμ! ἀῑδᾳ, σος. ἠάεπαι Ηο- 
ππετηῖς. 1ρίά, 

ἨοπιεΓµ σεµεότητα {ετυσυᾶς ἵ {οπἱρεῖς, 

75 

-.ἩἨοπιο-οαμλαι Ἡτ {ταριᾗ αμάσπε Ότε- 
μή5, 43ο. Ποπαίηαπι δε Έεοταπι 
1άθπα οστι5.557 «Ἱνοπαίωες αοπποάο 
ἀϊβεταπτ ὰ Γής.ΙδΙά, Ἡοπιο η] 
«6δὲ πείεῖς ααἁ ΠΌἱ {ε επεπεατᾶ 

557. οπιίπες αυιά-Πως εκ ἨΗεια- 
ζΗτο, σσξ 

Ἠοποτῖδης συστεπάϊς πιοάνς «8 οἆ- 

: Ἠδεπάις ὅᾳ. ποπος ἁπιτής Ρο- 
Όος 429 

Έοτα βία Τμεπαίά!ς. 215. αιὰ πε. 

218.ειγπιοῃ. ΙδΙά,εοπήτες Ώες Ε]ο- 

τα. διά, 
Ηοβρίεες Ιπ]αεῖᾳ ποπ: αβιοιεπά:. 49. 

2πτε οπιπία αἆ ερα]ᾶς {πυταὈαπτυς 

Ππιμίαεαιε νεπϊβεης. 337οἱρίεΙ- 
δις νίπαπα Ώεο Πραπάωπα ρ ποτε 

οβετεραπε νεξεζες. 72 6 

{ω Ἡοβεςτποστεπι Γεέοτ(πετε ραμοῖ 

ασευπε. ότς 

Ἠγ]ας πώταθλος. ο 24 
Ηγ]ας νὺῖ αἱ Ἠετει]ε αμα βτω». 356 
Ηγῆις Ηοτευ]ϊς βίας νδί τεσπατ!ς. 
264 : : 

ας Ἑςεμεππο. 
ρθρα ς 

Ηγπιεηαί 1π πηρες «απῖ {ος 299. 
3οο 

ἩἨγπιπϊ ρεήρῃταβς. τ5ο.301. αἱ]ερο- 
εςὸ ἀῑείτας ὄἶσος. τόσ. Ἠγπιποτάπε , : 
«ρε αυίἀ Βτ, 321, Ἠγπιωυς Απολλώ- 



-- ΙΝΌ ΕΣ. 
«γιο ἄθύεμα. 357. λίδδε μοισῖος. 6οχ.. 

εἴης εβεόχα, 6ο2. Ιάοπεις πιαχ]πωδ- 
.ὰ ντα Ἰαπάεπι. 6οό6. Ἀγπιπο: 

ο. εσ εῖριαε αἷας ΡΙπάατης,718.χα- - 

οἴσων καλλίσα φεέσος, Ξ σ3ο 

Ἡγρειροσεί Αρομίπεπι οοἶσας, 72. 
74.155-αἱ ἄπε Ηγρειροτεί73 νία - 
αἆ «ος πταβ]15, 457 458. ης νε» 
ηἷς ἆηςε Μάπετια Ῥετίευς.45ο. αἲἲ-- 
πος ΑΡρο]Ηπί Ιπιπαοἱαβαπεδίά.εο- ΄ 
ταπα ΕοεΗςῖσα» 1ριά. ο 4φόο 

Ἡπρειεῖα,ἔοπ».-- 36-- 
Ἡγρετεπος 5ρασεοσιπα γΏµθ.. 66. 
Ἡγρετειες Με]απεῖς Εμ». 346 
Ηγρειπεβτα Όρηαί- Ημα Έγηςεο 

Ρερετώς... 459.624 

Ἡψρετοεβής Εὐσργιροιε. το 
Ἠγρίευς Όγτεπες Ραῖες. 434. Ρᾶτετ. 
Αἰσαα. - Λ15- 

Ἠνρβργίς 87. Τβοαπί ρα1 βααεῦτε 

εετεᾶπιεὮ πιΗταῖε; 373-- 

--- Ες 

Σαΐνω, - 251 

Πα]γίις ΟετεαρΒῖ Εις. - 149 

Ίαωδας Αροϊιής αΠηςάα Οπορίεα 

ατα ναϊες. 30 

Ἱαποίάς 1η Οἶγβαρια νατςϊπαθασσας. 

«97. εοτάπα ΕΙ λοσ]α. 103. τος. ὃς 

{εα. οποπιοάο ναβαπιασθαἑης.12 

ἁῑαῖεες, εεἶεῦτες τεάά(τῖ». διὰ νετῖ- -- 

ἆῑεῖ. βίας 16 

Ίσεηας Ἑπαάπες ὃς Αβοϊαίς. αμα». 

το». νὈί πατας.δὲ εάπεατυς. τού.εἩς 

{4ς αρρε[αιως.τοο. ναῖςς ορΏταα». 

τοῦ αἳ ἵπευπες αἀοἰείςεητῖᾶ ἁμίά 

εβειῖτ τοφ:1 το. Μερεμβίπέρο».στ8. - 

νενεηῖτία Εἶσα. . 112 

:Ταίοη Αεοῇ περος. 335. ΥΠίεο εαίεεο - 

αὰ Ρεῖς- οοπιήαίαπχ γεηῖε. 336. 

απο παρίτα βεβήᾳ; εὸ νεπετί: 336. 

331, ἃ πάτο «Αἱσϊπιεάε -Ολάτοπῖ--- 

εταάίεη». 239. αρπά Ὁλίσοης μη νί; 
αἆ γἰσεβπαπα ας ος 
341.18 απἰά εἀοδχας.ἴδλςἡοἷως σα. 
πεα]ορία.242.εἶης Ββοεὶς ας 
345. ἀπὸ ὃ Ἰάσεων ἀῑδλις. 1ριὰ Ρες 
αηαρταπαπιατ (παπα ΄ Ιάσων. ἀῑσίεις -- 
αἳ Ἀΐσων. 1Ρίά. ραισίή ὃς ας 

34 6.εῖις οτατῖο αἆ Ρέμος, ο σν 

Ῥετεπάοτερπο.247-δξ {σα µαυΐσα- 
εωσί γοτᾶ. 36οεἀοξχυς Ίπςαῃτασίο» - 
Ώες ὰ Υεπετςε.165.Μεάθατ νο]εῃ- 
τεπι εἶαπα ρατοη δες αβἀεικῖς,272.- 
Θίτοπίς ἁπα[ραία», : στ. Ξ 

ας. 430- 

ο.” οσο ος 397” 
1άο πωοας Οτετα,νδί Τάάτω ΑΠΕΤΗΤΗ. 

24: 
Τάα5 αρ]ιατεί Ε1ας Τψτιςεῖ Έτατς 

Εμίας δὲ Εεαετῖς βροη/α ὰ οσα : 

ρεσαδιὰ. Τάας βαἱπαίπε Ππεοτέςέχας,- 
6358 4 

1ἀπιοπὶς Αδαπείαάα εχεουἶα,2ο.να- - 
τες Αισοηαυτασαπας 360 

ἄνρτο (έξι κος 
«. ες, σοςι 

ἔέρεα ὃς ἑέρειαν:-- 34321: 

«άερομέωία. . - 3 σττ - 

Ἱερορνήμονες αὖῖ εὔεης:33 4. ἑεερρηωέη. - 
αρτά. - : 

ἀραῖς ρειρμταβς,τ5.εἶπς ΡτορΏ σος 

τόγ.εβε ἀγνιςικὸς 25 5:πεεγερατὴς: : ες 55379 
ἔσηετα ΑΕεΡΥΡΙΙ] {ετιαὈαπεργεπετα- - 
Ῥαητητ Ῥετία, {αςετ ετατ Ὠε]ρίής,ὰ 
ητριηίους. Ψεβαμδας Έσσια εἰ- 

βιοάιεραξιις." όλ 

ἔκω ὃς το ὄχκως τ: 2393 

Ίλαι αυ ἄπτ.. 

Τ]ας βλ αἄρτεες . 

ἑλάσκομιαι.1 ἕλα εὖν ποιῶ»- - 1σς-- 

παπα 11 ντος. σ7ό 

Ταρετδίέαςίς εἶεσαπς ρεείρῃταβς. σᾷσ - 
ἔμλν Ῥτο εἴναρ τει τις - 

Ίπαπχοττα ΠΗτατξ- ποπαϊηΐς Ρτῶε]ατὸ {α- - 

δεῖ5.εωτ «Αρε[ίετεΏς Ἠεεεχες, - 259 



ΝΕ Χ 
Ἱπαροιίέοσιαι παεῃέθς 1ης», Ἱσό 
Ἱαιρίοτιπορωπα ρω ἡοάς. ΄ σσσό 

:ἀπιροβισΗε πμ] Ώεο, 339.231 
Ππιροβιδίήΐμτη ναπα ἴρες. όοσ- 

ΓπαροβαὈΙΠμπη απιοσἹπίαπις. ὅσο. 
ᾖπεαηταείοππι ν{ῃς Ίεαιεης αἆ 
ο πποτβοξυτα ομταξίοΏεπι αραιά γεῖε- 

εες. τε 396 
Ἱπέαπιες πῄτο πιοἆο πηεεῖςἰ. -τοό 

ς ἀπ Ιπέετίς [απεΙπάῖεες ὅραμα. 55 
1ηϊή δομἵ Όοπις Ππῖς, 258 
Σπίάυπι αἁῑΠεῖ , ἄς δε εατπαϊτῖς δε 
οταοπίς ἀεβοι εβε {ρ]επάϊάμαι, 

Τηπιίσϊείας δε θππἱσϊίας αΡεττας εῃε 
ωςο]επάα», θεος 
1π]παίειις ρταεἶατα Ἱαεῖεης οπιπί απΠῖ- 

Π1ο «ο]]αιάαηάμ5. 47.3 49.ΠΙπα]- 
οος πωμπϊβςεηεῖα απηοΊτε {οἶερας 
δεμετι.49/-.Ιηϊπίεας αμαμίς αττε 
νιποεηάμ5. όοδ 

ἀπίυβας τες {εσιΐτης ετήξίς επεητης. 

743 ταν 
{πο ἵπεες Ἱετεϊάας τε]αϊα. 46. Με]ι- 

εετιεΠ Ἰαεεταμῖε. 315. ὀμοβάλαμος ΝΗ- 
τς ρεδων 466.ειςοτῇεᾶ, αριά, 
«ζπα[α Ὀεατοτυτη. στ 
Ιπαϊάτα τες {π Ρείας ἱπτεγρτετακσ.7. 

«σ]οτίαπα {εαάτατ.ό5.ἀῑδτίς δὲ Εα στὶς 
"ποσία. 11 Ἰαμάες οῬίευτας. 98. εα 
εἶπες Ρ]εσµπαιις Ιασοτᾶτ. 1914268. 
Ρρεεῖε εἶατυπι νπππα, 114. γετοῖς 
α[ρετῖς οβεπάϊε,τ»ς. 156. οοπιπαἡ{ο- 
ταϊοπεροῦος. 269. 18 ΕΑΙΏ ΤΕΤΠΕ- 

ἆῑο εβ ραεἱεπεία.294.165 Ρσεείατας 
Ρεεῖς, 411. Ρειῖε Εαείεατεπα. 471. 
νίτος Όοπος. Ρρειῖτ. 595 . ἀθτετίοτες 

ποη ορρηρπαςθίά,[απίάία πιοἰς- 
Ώα εἴ Ιοησίος Ιοιόσσπι -οΗεπαση αι 
εβαιτα(]ο. 617.628 

Τπυμά1 νίτεμέθπα νίευρείαπῖ. 113. ΏΟΏ 

Ροβαπε επιεπάασ].2911οίπιες {πας 
πιο]εβΗ1Ὀ14,2 ο4 «εοτᾷ 1π αμα {εσας 

τ.«β. Ιδίά, ἀοίεπε αυτ νἱάεηε ται» 
Ἠσος 1πιήο». 476. εοτάπα «οπᾶξης 
1στςα. 933 

Ἰοβόσρυχος. σπος 

1οχεαιες.. ο σρα. 
Ποἰαμς Ηετας[ιάίς- εεπιρε(Ημὲ ορειι 

επε, Φ45.γοκίεαδίά. Εωγβευαι 
εταπσαι!ε εαρίτε, 1Ρίά.ΗετςΏ]19-α- 
αἴρα. (519. ρταβαπείβιπχις αριά 
"Ἑβεβαπος αμχ!ρα. 66ο. που]τας- ν{- 
ἁοσίας ες οβιταπαϊπίθης5 τεροζσ(ὸ- 
υήε όότὰ1 περαπίς {ριεπεῖρις 1αη- 
ἆαευς.712 εαµοτασα Εὐερετῖτης ὅς 
οπαπιέητο ΤΗς515. 734 

ἀοἰκας-νεῦς Μασπε[α. 336.359. ὖξε- 
«1εο εαρῖᾶ.. 517. οεεαῇίο {μαπα ορρι- 

Παπά]. : 536.517 

Το]εα Τµεῦαπα {πεεβτ12 181. γι άλοτᾶ 

πηγττεᾶ «ΟΤΟΠ. ποἑ. 

Ίοπες που]εἰ]οσι. 728 

Τοβήμπι πιατς ἂ-αμο ᾠδχαπι, α]ιὰς Α-- 

ἀτιατῖουση, ο σε 

Ἰοπλόχαμο». 103.249.738 

Τουίς Οοσίηταης, 59ο 

ἀρβιοίϊ ὃς Ηετου]ῖς παϊίτας.  ᾖ45 

Ιρμϊσεπία ρσο Ὥ]πες παυΐασα νΌἳ οὉ 

Αβαπιεπαποπε Ππππηο]ατα. 4πε 

Ἰρίήοη Ρατες Αἰεϊπιεάοπεῖς. τόο.1όξ 

υἈποςἰσνὸς Ὦ.Ε, χάμεβος. ὃς 

ἵσπαιχμος. 403 

ἱπποχάεμας. 1ο. 

ἑσπεδερμίαι οΕΙΓΑΠΙΕΗ νω ΑΖαπάς Πθπο- 
ΣΕΠΗ. σ5α 

ἱπποῤητς. 45 

ἔππεσός, 78 

Ἱππεσδας. 268.712 

ἱσποτερρία ρεϊπεῖρωπα γιττας, 86 
Ίτοία ντὸς αργα... «49 

Ίτε, αιίά {ε, 273 
Ἱαπάες ΒεΠετορλοπᾶς βμης. 226 
Πεμγς Ἐ]ατί Βῑμς «Οοτοπίάετα νχο- 

τετα ἀυχίς. 402 
Ιίπεπις Βμμΐας, 467. Ἡπιεηις ςοἩ15. 

αΡ1ά. 



Γεπῃοενκ 
ερ], Ἱππεπηας Ῥαοσία βαμήής- το 
ςοπΏΊκετηπε Ατρι εἶπι. ΤΒερα- 
πῖς, όττ 

[χοπίαπα οτασυήπαι. 467. Εῖς αιιαῖες 
εεῖροάες «οπ/{εετατί. 1ο]. Πᾶς νατ]εῖ- 
πατης εΏ Γεπεσῃς. 465 

: Ἔσωγυμιος. π74. 
1 πγαιρᾳα,οἰήίσας οκ Μετευσίο Ἡ- 

η 357 
Ίβες ὃς Ὀαπυδίας, Ἰάσπι. 71. υὈὶ εἴὼς 
Εομεςς. ἴδια, 

Ἡδίνπῖα «ε]εΌσατα ογταςἠή». 236. ἴπ 
΄1βππιο ΟοσΙητβίαςο ἵπ Μείίσεττα 
Ἡοποτεπι,σου. Πεππαίοτυτη ΓΕΠΙΡΟ- 
τεῖμμεπες Νερειπᾶ «αΏεβαης. 551. 
ταυέ Πππιοίαρατας Νερευηο,ίπς 

πειετήθὶς ππιωροφόνος. ἁῑσταπα τεπαρας 

1ββαῄοταπα.σό5 τεττῖο αποαυεαῃ- 

ο σεἰεριαςί {οΗεα:α[ἡ ἀῑεᾶς αΦἡτι- 

-εο αµοσπε ΠΠΟ. ο ασιά, 

1βΗπά ρεήρηταβς, τ/δ. το. 564. 

σό5 
:ἆββηνις Οοπἱηταί ας οσῖσα ἀῑκατας, 

553 Ροτεᾷ πηατῖς 6209. ου πε κµῶ- 

2οὶ ό31.Ρο”5 πια ης. 6ο 

τάκατετεξεὲ ἀπια]ε. κ πδο 

Ταπὸ Ῥατελοπία, 118. εἶας ΡρετῖρΏσα- 

{πς 232 ἀταεοῖας ἵα Ηεσομίεσα πας 

εἷς, 497. εως ἀῑσαίατ μερλοθενὴε. 

7ο. τελεία. 637. Τους οµοΌρονος 
: δας Ἱ- » ἳ ον ες 

Ταποπῖα ἴαστα Ατοῖς. 145: ἵπ Αερί- 

Ώα. 427. Ἱαποπῖα {ει Ἠεεατοπιρας 

ἔπετα Τηποπίς. 628. Ἱοταπα ρίᾷ- 

ση ηση ρεέλκεον ὅπλον. 1δίὰ. Εᾶς -ε 

γἱδχοτία ὃς ρτααιίο {μά]εασατ Ῥο- 

-σρα]ας. τν ἠοιά, 

Ἠηρίεετ ἆατ δε εοπ/ετιᾶε ἔαςίτατεπι 

2. εβ Έἶεα ὃς Φατιτηὶ Ἠλης, 

Οψαιριαι,Οἶψπιρία » δε Αἱρβεια 

ΓεφεσῖεΙθιά, τοπίττα γῦτας. 553. μ1ςο” 

Ἡε Οτοπίασαι εοἶ]εια ο. Αἱρπεαπα 

Έοπστας 1ρίά, ος σωτήρρύψατθὰι» δὲ 

νο οάπσλεὔε)δ ἁ απίοτες ια ριοςς 
τη Ε, Ὄσα . μ τις. ο α. ἄθτα 
1 ξαεάϊσα ατα ἵω Οψεκγοῖς ο βς- 

αητεας ὃτ εΌάεσεας ἵνα Οἵνπιρία, 
ψνα 

με ας 

ττε. εατ ἀῑέξς Αεζηερας τος ες 
λοθθλιος. 149. αλπος. τ. λασασς 
.ο8 Φοϊζς νίᾳ Ξ τς : 5οὃ σος σέᾳ5, 229. Ἐ νοσς. 255. 
ο ΣΘΥ τΗχ .. ο» ρατες Ογηνρίης.240. Ε9εῶν κεύπεο.. 
3:Η.ΝεΙλος. 232. ρέρλιος. 355. ούξιος 
τν ος, ρος τς αλ ρως: αγ9, ποπ» τεισιης Ῥης ρεσίσευς, 
406. Αεϊπαῦςσ εις ἀῑδετης, 4.91. εἩὲ 

Ἀεπιεχας.σοό οσες πα στη τόκ «τα» 
σ : ος αμα. 

παγελλέυιος ὃς πεετὴρ Ἐλλ [ύεος. σ16 
αφέσο». Ιδ]ά. ρεπες ευ «Αα οΡεσιπι. 
Ππὶς. όσο. αἡαπάο αἆ Αἰσππεροπι 
γεπεητ.ό26.οπαπίησα ο Οτρίωης Ἡες 
ὃς 1]]α εήδαῖς. στ 

Ππριεος Πειῖ πε απ στας. τν ος 
ΤυταπαεπεάπχΊπ τε σταυῖ σο]ος ρταβα- 

τε Ῥϊπάατις. τοο..24- 
Ἱήτασεηταπι Ὀεοσυπι Ὅες Φεγσίατα 

Ραΐαάεια, - κα 
Τήτοπιερτάθα νε ευΙέοτεας πο- 

παμα Ώεοσαπα οιπήεεαηε, ώφ - 
Ίμταπτες οἶἷπι ΠΙαΠΗς αττοἰ]εῦαῃς, 

139 
Ταβαεῖία εοπαπιεπάατῖο. «26ο 
Ταπεπῖς στ ὁ πιαΒείδεας Ρεφξστεως. 

172, ΄ : τς 
Ίχίοῃ ἵπτοῖα. 278. 279. ΕΧιις {ζε]ης ὃς 

α.πα. ο ος 3δο.δείεα. 
Ίγοκ απίἁ Πε. 264. εἶας τς γεπεβεῃς. 

απιατοτης ν{ας1Όιά  Ώάλχες Γπησητεῖκ 
Ρτίπια Ὑεηις, 3655. 

τς. 
ο 

λε ου ἁμοῖος, -- 124.569 

να 55τ 439.49050: 
} α411ΕΕ2ΤΗ. ἃ 625 

κῴκὦλρεῦ. πο 
εχλάζο. λα 
χθιλλ1κομιό». : όὲς 

χφλλήικος. 1653 57. 6τ/: 51ο 
σορςξεε 



ο κ ο Εκ 
ααλλίπεπλόσο: 38091: 

καλλέπλκτος. 336. 

γαλλίπωλος. 339 

Γκαλλικέφανος ἔλαία. 146 

χφλογ.]. ΥΠΑΠΙΕΏΓΜΗ1. 6όρ.π31.. 

καναρδ- 469 
κεοηδὸ. 94 

εάποι. 1 ρτα/ερ]α. σσ. 

χατεσον. 153 

χαφήσια. 339 

παπνος»{σηά. 55.491.494 

αβπνσω. 3 96 

Ὁ μαποςνονίά Πε. 77 

ο: μαρπὸς,αιμἁ βρηϊβεες,εἰά{φρεςγιδ.52 

χφθπαίποις.ἰ.209. 240 

ααρτερανχμεη. 726 

ααταβαφευ, ΡτΟ ΞλἈεϊγ. 319. Ρζο-παραγίνε- 
δα. : 36ο 

Ὑαπαβολλο] αλβ. "596 

παπα» 366. 

-ρσαιθύασω, - 385 

υωταπόναι ππεταρπουήςὲ . {σπιραπη, 
Ἕρ ες» 

τσσό 

παρπαφρζω. τοῦ 
«καπαφυλλορρίω. -- Τ2, 

παδέζω. 399 
ος 213 
ώρες σσρ 
Άειγας ΡζΟ Ἓεγοςς- σό 

πεχααδρος. ς τες 

ο ος 357 
μεχλαδὼς,ὰ χλαάζω.. ο. 
ταβλοῖ. Ξ 251.252 

βελαδητο» σ41 
ον : ον 3 6 

πελαφο δὴ.» : . 04ο 

Χελανεφης. 931. 

ππελαρώπήρ. 25τ 

᾽Φπελαϊγῶκ τι 

«αάληςο ς 3 

πεληήζεην 3 

πελέορια, : 390.726 

κράμα, 

ΕΕΟΦΙΩΝ. δὰδ- 

αενεὸς, 2567 

ΧχλΗσκῶ. 345 

κηνθμὸς, 364 

κιοσοφόρρς πο». - σας. 

αλαΐει 4ο ξ 
Ψλαιορογ. 251 

κλεευνός. - 356 - 

Σλεέζω. ὦ 3 4 

κλέομιάξο σα 

πλυτόκαρπες.- 51ο - 

κήμμ.]-ῥάβόος βοχε,; 203. 

κρισαεις δὲ χνΙσα». σον 

αλιοσαίξοσα πομσὴ.- ο ᾶ41 

κζεδαἡ.λυπεῖῶνα. τος - 

«ζω, Ίπο]ε[βία αδᾶο, 717. 1 Ῥομαπι - 

Ῥαττεπι {µπαρτυπα. 727 

Χώδαλα. 459.499 : 

κριλόπεςὸ). - 386 

κοηάω ο δὲ κοιχόρ.344- ςοπαροῇε. παρά- 

κομόω... 347 - 

κουῶν. 305 - 

κοερενέω. - 339 - 

οιτάζω. - 220 

κόμα,αυ]ά πε. : 251 

χωµάζευρρτο κὠμο δεν, 6ο. εἷης ἆι- 

Ρίεκ βρπ]βεατ]ο. «696 - 

κρμώζεη ο Ῥτο ἀὐακομζεη. 326. 307. 

254 
πὼμοσναυ]ά {τ. 5.120 

χογίαρτο κογιαὴ» ότδ ΄ 

κωφὸς.ῖ.ἀποίδευτος. 446 - 

θεος.19.εἶας εβεξχαςὈΙά. 5-16 
χάρις αυιὰ Πε. - 427 
πορύατειν,ημίὰ βοπὶβςες. - 427 

πεολέτς. . ο 

πεοτὴρ,αυῖά ατ. τὸ. ᾗ 

κρατησµαλος. - 446 
αραφησπποερε: ε 256 : 

ἁρασαρκαπο». όος ς 

κρότοΩΡΤΟ γύκ. 25. 
αρέκε {οπατ-οἰτΠα{Α. . ππα - 

326 



ΤΝ ρα 
ρύκεος. 168 

κύνιον.» ΙΠΟΏΦ Εμάϊα, πό. 77. οὗ. 

1ό4 
ΞΣρονς πῶγθέο ἐ Ἐ 

Γαρυδεις. . 
«ρυφαᾶ» : ο 

αρύφο». ἳ 6 
«ΣΤίαγΟΨ. ο 

«ππλένεβα. να 

..Ἠλος. οὖ8 | 

κήζω.ἱ παεφσκυάζω. Ἴπδο 

ανκραρής. 29 

«δφάφεος. Π{ζέγο τό 105 

.θολίνοορεαε, 361 

:«ωῶεν λυὴς ὃς κυρ νεα, 203: 

εορω ὃς αωρίω. : 5 ΙΙ 

ἒ, 

2Έαλος ἃτ {απιρτις αά ἀῑβειΙ]επεσο- 

«εἴαπι ἱπαορεπάπητατ. 93. 93. 1αῦος 

απαηταπα να]εας. 188. ΙαοτΗσα πε- 

το εΣΡεῖς. 3901. α]]α {ορ [ιςίτας 

αὐίαιέ Ίαῦοσε. 453: Ιαροσί5 εοπαε5 

οὈ]εξασίο. 555: Ίαῦοτες επα 1481 - 

εἷα Ππῖπιεπευες {π{εερα εταπουή]- 

"αρα τεάἁσπε ᾳοπεόχατεπι.617.
]ασος - 

Πιεσεβαπι τελάτε Ἱπεμπάίοτεπι. 

-σ84.1αῦοτ ὃς (ωπαρευς πεσςβατή αἆ 

φήτευτεπα εχειςεπάαΒα. 
ποτ 

ΓΣιοσεάασπιοσίοτασα τεἩρ. ροἡ ια Ῥτα- 

βαπεϊβίαια, 264. ἀϊδεααι ἑοζαπα ἂς
 

βάϊο (ας Ηρετταεί».265.εοσααι νἰ-
 

ανοσία αἲ Ῥίαταας. 

ει αεεάαπιοπίς ΡεϊΏαεῖρες Ἠειας μάς. 

) 
πέος Φαβίταυίε Όοτοπίς. 301 

«Ἔασετια,α ὰς Το σα, ντος Τβεβαμα, 

303 
Ἔσεμεγαιαρτα βαιᾶϊο εἴεπευε. 345 

Ἠαεοπες ὃτ Ας Ρηπαὰαν ἁἰεᾶ αὉ 

Αεβαο. 6όφ 

«λαγέτης. 

268 

«Παεἰεῖα ἵα {επσθχαεα εως ορεεεας ῬάἩ- 
: παίά!. ος ατσπίπεητα Ισ. 16ο.ἰς- 

:εία ἱαῦοσασα πιεάΙςξ. 52δ 

νο 35.313 -342-429 

1αίας ὰ ΕΠ ἱπεετεεέχω»,είαιιε ἀξιίαι 
οταςμ]απῃ.- ττορες 49 

λαλογεῖ- ός τττ 

«Ἐαπιροι Αεσίπετα ῬείἩ Ῥειτβα {οεὶ- 

Ῥεοσ.σ44-ρατες Ῥμγ]αςίάς,δι(]εδ- 
πἱςί β]ας. 7ο6. Εἶος αἆ φιλεργαρ 
΄Ἡοτεαςσί {οἰεβας. 3ο 

καμπουθὶ».1 νΗ/ρες. ο 

Έ απιρτοπιαζΏυς Ἐρλατπιοβα εοβίαή- 
δυΐπεις. τ78δ 
1απυρίηϊς ρετιρωταῄς. ποο 
ααοάσπιία Ῥεμετορποηῦς 8μα, 

226. -, 
1 αοἁαπαία απετὶς Οτεβ1ε. 47ο 
«λαο υπάς ἀῑσει. μας 

λαρσεβᾶ». 308 
λάσοσοος. 49 

λαρβόφος. ο. 

1,αρῖτΗ» «ης «δῥοσλει, Λ334 
λάβοος, .. 
λάσεεος. τς τοο 

λαῦερ αυίά Πε. 43 

λαο. 292 

Ταυτις ἀῑδεά πετοα Ῥατπαίμα.  Ἅτδ 
Ἔαις δε Ὕσευς ἀρ]αξτε {αόως ο Δ. 

ο, ἆαις ΡοΏ πποστεα πηαπες. 272 
δις γίτεαςί ἀεδετας.σ12.]αιιάϊς β 
-ᾷε πἡρίσῖο αϊ σης ατθπωεηεῖς τοἱ- 

Ίατας, 592. -ἴαις «8 νίοτιπι Ῥο- 

«ποταπα ππετςες 1δίά. Ἰαμάπτι Ίοῃ- 

βίος παττατίο πιϊάϊς -Εαβιἁιοία 

16029. Ίαις {ππαπαατα Ίπεταπι 6 ός᾽ 
-εἩς ἀεδεαεατ οὗ Ῥτπε]ατὸ ος, 

«669. ἰαμάες εΠΗτΠετᾶτς ποῃ αλ 

ερει οὗ Ιπι]άίατα. 67ο. Ίαις Ὅτε- 

υἳς Ίοησα Ἱπευπάϊοτ. 671. εβ ριχ- 

σήνπα ληβτίαπαι Εαξοταπι, ο ὃς 

θαπα 1πετατῖ {μπε Γτεπαϊ νο. 

ἴχᾳς, 71Ο. Τ-αὖς 40 πα ϊρεπίό ποῃ ὰ 

σοςεε Ἡ 



/ 

: Ἐέδαάες [μάϊ Ἱτορβοπή.- 

εν σε ας 
:Ρετεσγήρετξάα.στό. νε]ατί ος». 

πια «οτρις, Ποαπημπχ]αμ5.σεξο” 

οἴ]]ας, 525 

Ίιερες Ῥοπᾶ εοπ/ετηρηε τειηρ. 166, 
ΐππε εἰπίταςίς απίτπα ἡδ]ά. ἱεριδις 

οἳ ἀεηρεῖς νΗ [πας ρήκαή Ερίσερανιή 
1.οεΓί. - αδό 

λάρρμαι ριο. εοπηρο{.. καπαλέρο.- 

86ο. 
λείειες. ο. - τὸς ἃ 

Εεἱεσετε»Ο[γπιριοβίσες,- β΄ 
Άρμα ΄ 19ος 

Ἱιεπιπίασα πη]τετες οεεῖαῖς γ]τὶς Ρίο” 

Ίεπι εκ Αισοπαμείς {ήεερετῆς. 239.“ 

πι σας 
Τ,εοπῖς Πετρα αρίᾳπι, σό5. 16ο κατ 

Ἔξοχί» ἀῑεῖασ ορ. 69δ. Τεοβῖς” 

Νεπιεαί εἁάες ρζηυς Ηετευῖς 

Ίαρος, 72 
Έειπα ἔομς Ρτορε Αέρος, 133 
«Αευσσ η». - ότα 

Ίνειςε Γπίμ]α,σ15.ἀῑξτα Φεμως Αεπί]- 
Πς. αοιάς, 

«λέύκισπες εὐτ λιστα Ῥτοίεσρίηα,- 129 
«λευχόγου». - το. στο - 
Ἀέωκόπολος. 26 
Φιευεὲς.Ί πλατο.- ν 
Σεαςοεπεᾶ. ες Δό. 
Εδετοῖα» ΡτιπαίρεΏιἀεεςε, ό4 
11δετος ρατεπριξ4επίδυς αἆς[βε ἀς-. 

“ο Όστες-- αν ος 

Ἔλοεσιαεῖς βαάσυσ... 265: 

1μονγα Ἠετοῖπε.. 293”: 

Ἰαθγα πηδίδυς δε πηβηδης ορποσ1α: 
331. πολύκώλοςο δε πολύχαρπεε.433.1ο0- 

τὴς Ποστης. 449 .4ΠποεΠα. Μετ ]1ς.ές- 

τὶς οὈιιπόαας, ο αριά, 

1σγες εααεβιίρως΄ Βπάμ».. ἀθάιςι, 

493. 3 « ρ. 

Ἰπογπιπᾶής ἃ- Περοίεπαο «οεσμή5. 

128 εεεᾶὶς Ώυ]ης «οἴτεαπβλατία, το. - 

τι Α]ειρέπα Εατεγπαῖλη».. . 139μµΑΣ 

43 

{- 

ό - 

Ἱλπάυς Οετεαρὰ Πίπας. 149 
Έίαραα νυἱρίπα, 299 
λιποράμπυξ. 573 
λιπαὶΡτεςε»»δς Ώεα.. τ, 6ο 
ἀττειαταπν βαάἵαππι πιαχϊσαὸ οτόμαπα, 

183 . 
Ίμτεπα ῥιαβαηεῖος ν΄ εοπαρείςῖς, 

όοδ- 
λισὸς, ττό 
Ίμττοτα {ππε: τοπ απα πχαΠς {ερτα, 
2 οντ 

λοχΗ. 379 

Ίοετοταπι ἁμτετεβτία. - αθς 
1.οεεοτυπα Ἐρίιχερωγτίοτυσα Ἰληάες, 

197.εοσᾷ Ἱερίβατος Ζαἶειευς. 114, 
Ρηπή Ιεσίοις {ετ]ρεῖφ νο οθιά, 
αῦ Ἠϊετοπε Ἡδεταίί. 279 

Έοετοτηπι- Ορυπάοσύπο γίτενέος. - 

206 
λσγιοι, 1 δή οΥ1ε1, 273: 

λόγχη; ῥαβασα εφ]. - 508 
λαβὴαυιά ατ.. όμε 
λοξία Αρο]ῄο. 391.466: 
1πείπα Ῥατςῖςαβιάεε,εβ-π Πα {ωποπῖ5» 

Ἡδετοταπη σεηϊτῖκ. σόο - 
Εήςτο {αρίεςς. εεἶασν οβρίτατ. 361 οἷα- 

τση ἀπιοξήση {πβο ρταξεσυπε-μο- 
πηςς, 34, ἡιά αν στα βππαύτα 
αιιοά ὰ γο[εητε αεεῖριεαε.Φτό.πις- 
ὧοεσε αιστεπάνπα, όσο 

1. μα ρτορείµπι; 162. ριαπάμπι ντ- 
εεας, όατ 

11ατοτες 1π {οίε ἁτπ «οπαβιοτας: 
{οἱεΏβΗΣ. 15 σος 

Ἐήπα οὓς οεμ]ής εραστής... ες 
λύα,. - 6ο 

Ίγεκβα Αιεαάϊὰ Όρετα τ43.1η Ῥαττβα» 
θα. 18ο 
Ἰψεαωςταοῃς Ατελάϊα νριγεσα ες- 

Ἱεύταραπειε, ο ον 
Ίψεαυς 1Πωρίτε ”ρῃά Ατεαάας «ιήτυς, - 
235 

Γφθία πήῖττα, 5οβ. 



4 νο Εκ. 
Ἐφάίᾳ εδία, δε Τγάῖα Παπποπία, 94. 

το 241.234 ' 
Εγάἡ πουβςες ρε]άβιπή, 34.594 

«1 γράος εἴῖ ἱαρίς Ῥατίας, 54ο 
Ἓγηςεις αδ ΗΥΡρειπιπεβτα Ώαποϊ {- 

Ἡαποη οεεΙ{μ5, 45ο. 15 οεςῖ{ο {οςε- 
τοτερπυῖη οεομραιήτ. 624626 

Ίσπσεις οταπίπα Ποπήπαπα Ρεσίρ]- 
: σας πας. 636, εὖτα πατε 16ᾳ (:- 

Ποτεπα οεεῖἁτε, 
Έστα δς-οεματα Ῥίπάατο {πε Ιάετη. 

1 

Χυείκῥεν λυρωσὸς, δὲ κιδκειοὴςαπε 1άεπα, - 
5. 

Εγβάϊες Ρεϊοβίς ΒΙ14 ,πιατες Αἰεπιε - 
Ώς. ος 131- 

ή λυσίπενος, 339 

Ανπίοισε. αμλὰ τε. . 399᾽ 

μὰρατείευ]α Υ{ας. θαό 
ΜαςΠαοη Αεου]αρή Εἱης; 298 
Ἀάαπαία πποις Ασαᾶϊς. ΤΑ. 

Μασιεοίαυο οβμοίμπι, 205 
Μήασπί αἲη {αρτα αᾗος. 35 
Μάαρπιυς Ἠπεες πωβσηος» ρατησΊητες 

Ῥάτιος ἀεδει εἴῖε γ]τ µας. 317 

μαίομα» απιὰ ΠαπῄἹεες,τ7. Ροξς. Ρτο 

ο ζωτος Σ 17 

μάκαρε Ὀῦ. - 18 
᾿ βιαλακόχειρ. 521: 

λα ἱεάιεεπεῖα ποχία τὸ Εαθιεπἆα- 255. 
ποουίς Ἀτεβ ίοεβο. αθιά, 

Μαἰεάϊςί ἔππε εἶπες. σας 
µαλάσσεδακε],ἱκορῶς- γυµγάζεδς: 513 

ριαλεερς: τοπ]. 

τς μαλβακόφώγός, - όσο 
εαλδοκρε, ῥεπείρ]μς. - το δη 
-«ααοά Μα σαι νἰάετας, αΠσμάπάο εἆ 

ταασημτῇ Ῥοπυπα. Υίάπι Πεν], 
29. 

λαρτε)οός 

67 

304 ΑΒΑΛΑΡΩΡ. 

μῶτπκη. ἀπρίες., αχ. 
ΜαηείΠεα Ατσα τος εἴπίτας, τος 
Μαπυιτα ταδα αωσίἩωτο -- Ρετεῦαης, 

54, 
Μαγιλάκα». . 5ρο- 
{π Ματατποπε Ἠετας]εα εετταπΏπα. 

179.437 
Ματάοπίης αἆ Ῥ]ατφας ν]Ἁις,. 2οἳ 
Ματε ες «αΏ ήτα ὀΙσαεης. 24 
διάρρρο. 18.ός 
παριας : οἱ θτο 
-- Σ. 
Ματς ρτο Ρεῖ]ο. τ 76. «πεις. τδό. χαλ- 

- κάρματο.339.Υ επετὶς πιατίτης, 335 
μιάρσωγ. 236 
ἑκισεσ.ι. 307 
µατεαΦελφεο». : 429 
βατερδοκο». ο 

Ἑασεοροε ς τα 
βιατροπύλος. 298 
ματ. ε 154.729 
µάτεωεε αὐϊ ἀῑςᾶτειχς, τς 
Μεειξεις- Γαἶαι αΏνις - όοο 
Μεάες αὐξ (οσ]ητβία ἀῑκαξης.- 224 

ο Εοσϊβεβίοςρεβε Πδετάμῖε225.εἴως 
ναπςοιπιζπα ας «οἶοπία εκ Τῆετα {πι 
Έσψαπι ἀεάιςεηάα.332.323. Ἡδε- 
τος δὲ ἔταττετω οςε]αῑτ 1δ1ὰ Ἱπωπαος- 
ταῖίς., 1διὰ ουῖ ρε[]εδχα αἆ απΏθτείι 
Τα{οπῖς. 364. Ἰαΐοπί ει ρβανήιασα 
αἀυετίης βουπα {ριτῖσηπα Ίσπειπη, 
366: 1: εοίάετα Όομες «οπβ ση 
1α{οη1 ἀαταηλ. 368 ΊυῬεης Ια{οπεπι 
{εευτο εβ, ὃς Ῥο ατα οςεῖά]ε.-- ολ. 

ἸΜεάϊίσιας Επικοιβόπατος. 476.377 
Μεάϊοσεής ΕοτεµΏα τηβιπαα 415 ᾽ 
ωομισα. 1. Ἱ. ἔργαζομω, - 637 
Μεόμία ἆε ἔοσπαᾶ επι ΜΙπεσήα εοτί- 

τεπάΙτ. «82. Ῥ]οτςί Β]α νπα Οος- 
ΕοπΏΏπι πιοτεα[ἰς ὰ Ῥοτίεο. οσςῖ{α, 
45τ «ρε 9 

Μερας]ῖ Αιπεπϊεηίς Ίαμάες... ᾗπο 
: α6κ 

σοσρεςε Ἡ 



εν 
μθραλόδοξος, νο ασια 

μεγαλοκευδό. ον σσ 262 

μεαλοπόλιο ΑέπεΠα, 419 

μημδοὴς Νερίμα», το 

Μερατα εκ Ηετευ]ε βΐιος αιῑς οςεῖ- 

ἀετῖς. 7νο 

Μερατίαϊ 1αάϊ νετε ἵπεμωτε «εἶεὈί- 

ραπίας, 17 

Μερατῖ5 Ώιοε]εα εε]ερταὈαπεύτ.236. 

427 τεπι Ῥγιβία, ἠ91ά, 447. Ίτεαι 

Α]εατποία, 11ά. 

Μεραήῖς Ῥγιλή] ἱαά1, σος. Υδ. διά, 

μέρον. -- Ἱ 348 

μθαυχὴ.. όλό 
εγισύπολί. 415 

βθλιχο αυἷά γοςατοητ. «φόα - 

μαίω αἰία. 14. µάίων κῶμον. 365. 269. 

μέων φθέγος. 472 

μεὶε,Αεο].ρτο µίω. σσ. 

μελάμφυλλος. ι 256 

Μείαπιρις Απιγελαοπίς Π1ᾳ5. «346 

Με]απίρρε οεεῖα ἀ Τεΐαπιοπε. 519 

Μεϊαπίρρυς ΤΠεβαπης Τσάειι νυ]- 
πετααῖε. Μεεϊπειπι οσς]άϊςε. 649. 
.. α Απιρηίαταο ΡροΏἑεᾶ οεςῖ{ᾳς, 
1ρ1ά, 

μελανοσλόχαμος . 
τοῦ 

ελα» ΤεικΕ. - 
2 41 

μζλα,ανϊά νετετες ἄῑεετεπε. 45τ 

Μεἰεασετ ρθεήαπα ὰ Ουτεθίοιις ἀείεῃ- 

άϊς, - σι 4ο 

Μάε]εβας νηξχος. 146. 155.156 .παδυῖτ 
τεϊσ]ητα ἁιαρα]ος νἰξεοτίαπι αἆερ- 

εοὔτσ7-542.εἴΠ5 Ἰαμάες, ςό8 

μελλάμβεοτος. 333 
Ἀ{ε]ία Ἠπιοπί. {οζος ππαῖες Τεβεσί 

όᾳ. ἔοης. - 1Ριά, 

ΜεΙβα ἀῑδχα Οετεής {αεετάοτες. 332 

Με[βαις Οτεῖς σεσ. 332 

μελέγαρυξ. 204.308 

μελίγδεπο». όλό 

Εελίκοµᾳος. 
όρο: 

μεέφδογγς. όσ5σ.72τ 

Μπεπεςίθς σιφδεὺς. 

ον υ νά 
ΜεΙιαι Τιεβααϊ ἰαμάες. 684. ὃς Ίεα. 

μελιποεοδα.. 3ο 
᾿Με]]ίς ρερᾶταβς, -1ο7 
µήλοβοτης, 2668 
αρλοσόκος. : το 38ὰ 
Λλογ. 
εΜεπιποα ΑῑοσΣ βῆας ἄδ ΑοηΙΙς 

οεεῖᾖ]5. 6ο. ότ. 522. Λειβίοριι 

ἀπκ.19ό. ραιτηεξῖς Ηε]εηί 522. 6ἱ15 

ρερεσαῄ. δόό6 

επιοσία τεσπα απίσαασηήα {ορΐσης, 

ποῦ οὈτεταευς. εν. 

Μεπαπάες γαδτοτ Ργτηεα. σσ 

Μεπάαείῖαπι ἀμῑςε.282.οἀιοβίππαυπα. 

34ο πιειιὰαεῖα ροξείοες» [ως Πζἴίο- 

«149. 515. 
“214. 

Μεπεῖαις δρατταποτίπε ῥΠΠςϱΡρ5.Ρ6- 

]ορί5 περο». 5ο 

λήεπαώις Αἀλοσὶς αἡμς. 175.176 .ρ8- 

τες Ῥαττοςί1. αθια, 

-μοοιέο. 20 

Μεπίς {εευπάς βαρεαοίσ τετετῖδως, 

17 
Ἀβεπίπτατμαι- Ιππξεζος Ῥμιάσα «.οση1- 

εαῖης. ο... 218 

Μεηεῖς ἔτος Ρττες. 155. ππεης αἷρα 

ιαιήἁ αε. 344: αμῖά πιεης Ρρίρτα» 

διά πιεπεὶς ἄαδεας οπίά Πε, "626 

{π Μεητε {εεῖρετε, τα ος΄ 

Νήετςες νασῖα ναποτῆ -νίτα σεπεσυσο. 

66δ ασ" 

λήετευσῖης Ώ ης Μαὶς ἴω Ίπσητε Ὁγ]- 

Ίσηε Παξης. 115.40 Ασεβα πια]οτί- 

Ρες ομ]εας. ϊΡίά. ῥτα(ες εετίααιἁ- 

Ώυπι αδιά Ασσοάϊασω ποποςαξ. 1ρτά. 

δε Ἱπ6.ρταςο Ώεοσαπα. Ιρίά. Ἰαέτα 
Ίππεητος. 1δΙά, ραίες αγγελίας. τόο. 

161, Μετεουτίο ες εεῖρααεατ Υησβ8. 

169. Ἱππεπεος Ίψτα. 148. σποσελον. 

258. ἔγαγώνιος. 276 

Μετορες σα! εΏεῃτ. 532. εἰς αἁπετίας 

εος θ9Πᾶ σεβειίε Ηετεν]ες«ἰρῖάέπα» 



ΙΝΡΕΧ.. 
Ἠάεπι οι αν Ἠετευ]έ ἀεοεί]ατι, 

ο ο) 
ἩΕσΟΥυΚ«ΜΟΥ.΄ 734 

Μεῄεπε Γαςοβῖα εἶνβτας, 346. ἀῑξία 
Ῥγ]».. 
Ν Ν 

- αγ 
μετὰ Ρο ὤμος. 22. 87. 8δ. 333. 449 

519 
μεταβᾶσα, 1ΗΕ. Αοτ. 1, γειδί µεπιβαθω» 

Ῥτο-μεταβιβέζο, - τό - 
μεταοσο. ο δ54. 
"πο 355 - 

βεταλλσοῶ.- πτι 

εταµαλεδαα.. : : 27 
βετάµέλεια Ἐρίπιεϊλεί Πία,- 358 
ωεταμκώνιος. . 209-. 

αμεπαγίασομιαν.- 384 

μετατεοπίαι : ος 457 

δετεπιρίγείτοβς, Ἠμά{αυέ ορ]ηιοπῖς: 
 ΦΗΤΗΟΣΕΡ. - : στ - 
Ἀεάνι{ε {πο παοάμ]οοροέτε. 3282 
λάετορε Π]ία Ἱαάοπίσδε, τπτ 
μμτεεθε. Ξ - 129 

Άήειας εί αἱφερδέρας ἀιεαεατ. στο 

Μίάας Ασήσεπείπυς εβίοεπε 49 

Μάσα πααίετ 1 ἠεγπιπή » Ρε]]ες Ἐἶς- 

ὀσγοπῇ», ΡΕ Σ4Υ 

Μιδγιάα εἶοης ἵα Λερίπα ὰ Μιἁγίο 

ἀῑέτα, δηλ: 

Ἀβίπεταα σμᾶάο ἑ τεῖςε 1ου15 ρτος- 

θε τ22.133 εἲς αρμἀ, Αεεπίξίες - 

Μα δίτατς νοἱετῖε. 134 νλίβελμο». 

{διά τες Ῥε[Ηζας εωσας. διά. οεει-- 

-αγίᾶ ἀἁοευήεΏ µοάϊος. τ35.Ηε]]οτῖς. - 

-4ς Ηε[οεῖα ἀῑδα. 2... ῥραλιῖης ὰ 

β-αποίμιεΠεο ἁῑχα. 227. «κωαναρὶς, 

33 9.ἱαπεία 231. ΕΣ παςθένον-453. Α- 

εποπίς. Ῥατιπεπίασα τεπυρῃηαι τδ- 

Ῥυς. - 453 

Ἀϊποιταεας Ἱαότα ἔτραπετατίο γ]ότας 

ὰ Γπείεο: σόο 

Ἀήηγας Οτελοπιεπί Ῥάεετ, 338, τες. 

ρε ος 
ἑοβάρβαρει αυά ἀῑδτῖ, 235 - 

μναςὴρ. ο, 3894492494 
ΜησπποίγΏς.σ73.λευσόπεσγλος, : ο 
µοὰυς γρίααε {ετιαπιά ας. 233.324 

Ίπτεδης ἁοπείῖς. στ. 
μοιείδιος. 169 
ολέω.' 
Μο]οηες Η{1]. ο ες 
Μο]οβτα νΌί ατα » ὃς -ὃ απο Πο ἀῑξα, 

578 
Μοπαις ουῖς ας, ς : : τις 
μόμφαὸ Έλεν» ιά ΠρωλΒςει. 6ος 
Μὐιαμπυχία. οτ 
μογάτορες εα11, 3 
Μοπῖ]ς αμτεῦ 1η (α ἀπ πηρες ὰ Ψς- 

πετέ ὀἆαευπα Ποριας Ῥο]γπῖσες, ὃς 
Ἑπρῃγ]ε ἀεάϊτ ἁαπάμπι Απορία 
90. 

. σος ας ς 

μονός)Έοπον θν).. 
. 

ο ἐρέ ως σασες 33336 
µογες(οφικο) ειδος. 

258 

ΜοηΏς.ίεττα ἔτοΏες-- ασ7 

Μορίις γαῖες. 
ας 

Μοτδί αεί απΙ ππε. ος 

Μοτες ὁ πατητα ἠπᾶτοςτηησαςξ Ἡππροί- 
ΕΡ1ἱε. 296. εο{άσπι οσειἶσατε ἵπα- 

ρομοῖῖς, 216.217 

μορράεις.- 128 
Μοῦς οπιηῖθ5 εοπασαῃῖς, 576 - 

Μοτεῖς ἴρηοξυπα ἵεπαρης. 46. 47. εις 
παοῖς ἄΙσθευς ἅῑςς. εταπο 1ης, 48. 
«εἶας ππεταπι τες. «πα Ώοποτε 6ε- 
Πα το υπε 156.159. αγαιδὴε293. 
«ἴμπεπα δε Ρβµρετεπα ρτοπα/εμὲ 
ταρῖε,σ73.574- Όπιπες, {εά ἁῑπετία 
πποτεεπιοπ πες. σάς 

Μοτια]ία πιοττα]ες-ἄςσεπε.΄ 95. 7ο6. 
πωοτταἥᾳ πιοσιαίες αβεάχατε ἀεοξε, 

ο το - 
Μοτειας Ῥσα ϱαιά1ο: Ῥϊδρετας, 123 
µοϊας]]α. 361. - 
μουσιὴ ὮπιαΡΙΣ5. 394 

μη]ασίς «Ώσσης. 87 Οἰγπιρίαὰε 1 μία 

εβεςαρῖς, 8ο -ἀεβῃς. 1,97 



εν ρα σ 
πέμρης εαασηίβειαν, ρΗίαία. τ2. 
Μηβσα ρτήεμπα Ειάωπι» εἰαίαμε τα 

εοσιηή]ς ία, δὲ ες.δ.2558.ν!5 εἴσα 
Τοµςπα. 259. εἰμίάεπα αἶῖα εβεξία. 
191ά, 

µυβεί εως Αροϊμαίς Ες ἀῑςσητας. 
256 ς 

Μιία απὶά Πτ 68 πηίατυπι εωστας. 177 
75 755 Ροτεπεῖα.291. απιας πχειωί- 

πίΠε οετεαπήπηπα πιᾶσποσιπα. 491 
ἆ Νις πατῖ ροξτ». σ11. ΜΗ/ΦΕ Τουῖς 
ὃς Μπεπιοίψαςες Εἶϊς.στ2.Μιίασαπι 
Βμεητα. 5. 

μγτπηϊάοπ μαι {αὈαία » δε {εω/α5 εἶις, 

515 οξ : 
Μγττεα «οτοΏα Πποττιής ὃζ Εαπερτῖους 

]αάϊς αἀπίδεδατιγ. τος 
Ἡγτεο «οτοπαβάπτις Τοἱεοταπα ὃς. 

Ηετει]εοτπαινίαχοσες. .ποι 

ΜΜ, 

Νάω. ον :394 
Ναρε αίἁ τς. 494 

Ίοσωτα Ροτίοι ἀἁοάϊείπα. 6ο. 6». 1δο. 
18σεατΏ οροττεε {εαμή ἆμεεπα. 152 
Λ91.494. εοπέετευτ εἶπι ἀήεϊρι- 
πα, 518.519. 

γαυαγία δὲ ναυάγιο). όός 

Μαυς]ειῖ {βρίεητες ρετεπάίππα γεη- 

εμπι εοδΠο/οµΗΕ. : 

ἸΜαιήσατίοπίς εεσπηίας αἆ «Οαάςς, 

4 
γανσιφόρητο». 28 

ναυσίσογος. : 366 

Ῥδασιις ἰπία]α εοἴάπι ρτα(ζαησία «εἷο- 

διής, : στ 

φεῶγες. «437 

Κεσε[εας εἶαμος ἁαμιαπείπος Ἠδ- ΄ 

δει. 33). 
Νείεις Μερεαπί γη]. τόο. ππασετ 

Τγτο. 343 

Άδεπιεα «εσιαπαίπα Ιουἱ {βεία. Ι49. 

ρα 

523.ἀε πΐ5 ν]άς,487.496.κέπιεα δε 
«Ἠαπαῖα εε]εῦτατα θγταςιῖς. 246, 

ο ΊΝεπηεα τεποµατυηε {εριοπ αἅ 
Τ]ερας ἆμοε». τσ κό19 

Νεπιεα ἀῑσίτις βαδυπέφοέι 14. {15 Α-- 
ἀταβή βΗε ἀῑείοπε. όσφ 

«φέμεσιρτο φ307ο5.161.γέµεσν ουγέη. απὶἁ 
πε, 4ό6τ' 

γεόδητος. 7ο» 

γεόγηρ. -ότσ 

γεόκος. ος 

νεοκπους. ΄όομ 
γεόµοε.1, γεάΡω. 426. ΡΟ περεύομαε, 574 
Νεοριοίεπιάς εις ἀῑέεις Ῥγστμησ.αςς. 

ουίά εχείία Ττοία {εσετίε» ὃς ασ- 
πατη ἀείατας Ειεεῖε 576. 7. ΙπἙ- 
Ρίτο τεραιΗε. 536. 1π Ῥεγτο παξιῖς: 

.ε8.ες Ὠεϊάδαιία, 577. τεπιρείζατε 
ἵπ Ερίταπι ρά ας εὖπη ρατῖᾶ τερς- 
εετες, 191ἀ, οἱ πο ἀειτασίε Ριηἆδ- 
τ5.σοο.ἵη Ερίτο ραΏ]ᾷ τεσπαιήε,{εά 
4πεεείοτες Βαδυῖε {ἱ σεπετίςρετ 
απνίτα {ευ]α,σ77.σ78.ευσ αἆ Αροὶ- 
"Ἡπεπα βερτοξεδχυς. 578. ος Ώεἰ- 
ΡΗἱ9 εχ/15. ΙδΙά. εατ δε ᾳπαπάσ {α- 
εἴοτυπα Ιπίρεᾶος Ὦε]ρΗίς Εαέχα5. 
σ7ο9.-αἁ 1ο πιατε παδίτααϊε. 585 

γεοἸβολέμειος τίσις» ε.σο 
γεοσγολος. όξ 
γεοθαλὴς. -ότα 

γηπενογ. - - αι 

Νερεμπις μρασθεὴς» Ἰαἱάοχος. 9. 1Ο, 
εα αἱ {πμεπεος» Ιἀεόφαε ἀῑδχης ἵς- 
σγος.9». τηατίς ἀοπήπας ς- πιασίεις 
Απιρηιεείεες.τ2Ο.121.Εεπαρ]απη, {α- 
ετόίᾳ: αάος ἵπ Ἠταπηο ἰαριήξ,τσ5. 
Ρατετ Νε]εῖ.  τόο. Τβµπαϊσμς. 214. 
315. ααμάως. 229. οἳ Ῥοῦος πἱστί ἅπι- 
παδἱαὈα σεις θιά εὐρυσθοής δε γέάο- 
205. 330. ἐρσοτθιασας, εὐευβία,.2/6.πε-- 
τραρ».1345. εαιεατοπίς αυτβος. 
499. Ὀε]ρῃῖς ριαξµίεύᾳ6ο.ες Αςε- 
εὶς. ἵπ  Ππιωπι  ΟοΗπεβίασαπα 

ς 1εας αὖξ 



ΙΝΡΕΚΧ. 
τάθμς -Ουἱ εκείρεζοξης, 552, ἅπας 
“1βΗμµίοτηπα  επαροίε ςαπεῦσης, 
552 οατΗΓΠΙα5.1Ο2.665δ,Ιπποδ εέµως. 

εαδιά, 
Νερεισή εαιά εως ἀῑεᾷ ρταβααΗῇ- 

πιά, 95 
Ίδετεις ἔψβέλος, ο εαν {επες, 

445 Ξ 
ον η πιεταρμοχ]οὲ βιπαρτῖ. 753 
Ὕδεβος εατπαῖπε Ἰαμάαεας, 417. εἶης 

εαμης ὰ Ρατίάε οεεΙἩ5.4ο7.Μείε- 
Πηῖης {επες. ς 1ο1ά. 

"δὰσος]ς Ιαιάες, σσ4 
«φεκφν ὃε γκάδτα» νεςοπ[εεµαπευς. όο5. 
γάρ, πιεταρποσὶοὸ ἔαμπαραβα, 

1ριά, 
ΝΗμς,ους ἀῑόξας Ἱαρίεες, 932 
ΨΥ.ΡΣΟ ἀωτὸν. α. 

«φίοσοµαε.ΡΕΟ πορεύομαε. 
118 «οἷΗς Μερατοταβι. ας ἳ 5, 

4 
«Άδης Νζοσατοσσα τες. 
ΞΝΙΚΙΠ πο. ]οςίς Εαοδμὴς αυλᾶι 

1π ΒυπαϊΠοηδης «οπ{ετµσξΗς. 192. 
ουσ ὄξεα ἀῑσατις, 254 

"δοευπιεηξα ἁρεαπιθΏςα. ὅός 
Ν οπιαἀςς εως ὧδαή Ἀάπι, 455 
γωροίω. 279325 

(οᾶμεα.ρετΓΛος.2.νετὈί νωµάω. 679 

Ἀδοπιεη ρατεῖς Ρτο Ραϊιεοηγπήςο. 54 

Νοπήυς ΠΗμς Οσίεπες. 443 
«γομδερ{ο τόπο». τει Φτο «Ὀοκησ, 291. 

202 
φόµος Ῥτο τεβ]οΏς, 465. ρτο ο λώδία, 

55ο 
ὰ Νουαίί {µπιρες «οπραταξῖο, 9 
Νιδίς ΒΙΗ πηρες. 293. Πες «πχ 

σπαρθένοι β 2οφ6ΕΟ. : ος 

Ἀδαπχετυς εετπαΏΙς ρετίεᾶις. Τατ 
θυσία Ὀεπαατείειιση, τὰς 
υπο] ραίτεσ Μετεσάας. Τότ 
Ἀδμπθῖης Όοπας Ποποτεία σε οπιπὶ 

οΏετε, 378 

αρβατααι εε[ερελεῖο ουα[ἰς ἀπεῖ- 
Ωήευ», 2, Φ9.300Ο 

υμφεύεωπαρε]αρ εοε(/έαγα. κο σος 

Ο. 

:6 Ρτο ο-. 394 

΄ὍΟσᾳπας Οαπιαήμα νεδῖς Ἠμωίης. 
92 

"Οδμμίο ἀείεε ἀοίοτεπα. 42. 44. εἶας 
ἀεβηιείο.ἴδίά. Τη εαπι Ρτοπηϊῇϊ πο 
Ρτα {εί τταπί]ατα εηἶρα. τὸς 

ΘΟεεαπ! τετπήπος πο βμάερααε έταπ- 
Πτε΄νετετες. - 

Οκεαη{άες ανε επεπς, 
ΟεἹίκας ὃςζ ος, 5οῖΐς αἶη, 

194. 
ὅλος.. 86 
ὀχθ αε Πυίο ἀῑεῖξας, 253 
Οεαἷας πιεταρμοτ]οὲ απϊά Πσπῖῆςεξ. 

41. 19ο. ἴπ πας Ῥαττε Ἱπρεϊπητας 
απϊγαί «Παταζχετ. 356 

Οεμ]ϊ πιασηά ἵη πηωΠετίρας. αάἆ ἔος- 
Ώιατα Ρτοβαπίας, 414. ἴεεπα ηἱριῖ, 

403 
΄Οεγτοξ βΐία (ητοπῖς, 34τ 
Οόα Μαίατησο απα.. - τφλθ. 
Οεά τρις Τα] πμ. 45: Ράττέση Ίπεετ. 
ξεσῖς. 49 

Οεώιρῖ [αριεπήα ααϊἁ δε, 375. ΡΗΙη- 
1διά οὶς απῖσπια {οἶιής, 

“Όεπιάς ιάσει Πιας ἃ ριεπεῖρας Α ο- 
τοἱοταῃ, το 

"Οεποπιαυς Ῥήαεες. 23-ΆτπαΡας παπι, 
Ιάεόαπε εεπταπήπε ρτοροῇτο ἆε- 
εειτεραξ Ρτοσός.ΙΟΙά,ναάε «μσ{άτα 
Ρισεῖς ἸΗευ]Πεε. 24. οἷας εαμο- 
σατο ποπλίμα.΄25. ποπῄήπα ττεάε- 
εἶπι ῥτοξοσυτΏ σμο5΄ οεςῖά1ε. 1514. 
ποπιοάο εετξαςῖς ευη Ῥε]ορε.28. 

μις ματεῖς δ- ἨἩατρίπες. 245 
ΌΟεποπε οὔπι ἀῑδχα Αορίμα. 534-545 
Οεοπις{εγπιπή Εως ουσία Ῥήάπαις 

ΕΗΠΒΗΕ 

«λ αεκροςς- τας εί - 



ΕΝΡΕΤΧ. 
Οψαιρία νκίε,. το5 

θγόγίος, 4Η Η15. σό5 

Όργσις απείαιης {σεχ Τπεβαπο- 

τΗπῃ. σός 

ὀιακοςρόφος. 7ο 

ὄωέ οἰακηπ δὲ ΣΕποΩΡ Πβαϊα- 

ςαῖ. ποᾖ- 

Οιᾷπευε νατιὸ ἀεε[ίπατας. 3ᾳ5 

ὀιπὶ πιεάης ἵπ αἰήταίδης {ερο- 

Πεδαητησ.. 29 
δικούριος, 435 

διλιας ης. 182 

ὀυώδης [ος γίέή:- 545 

θγούόχος. 726 
θέοπολο». 326 

κ χέω, δὲ ὀχέω - 56 

ὄκχος,δς ὄχον, σό 
ὠχυσίνητος.. ὅ 7οό 

ὄλβος». αμίἁασηϊβςες: 45 
ΟΙ εαβτο νὶόοτες 1π Ρείρείυηπι «ο- 

τοπαςῖ γοῖιήε Ηετειμ]ες. 71. εὐπα ες 

1ᾷτο αττη]1τ. 73. ρετ οεςββοπεπα 
εσσι ατα ής, ; το 

ΟΗσα ἡμάασαπι είδες, 314234 
Θψπιρία εαἆςπι Ρΐ(α νο! Πτα. 5. εἰς 

ατ8.2Ο.άῑέχα πάγκοµος.τΙΙ1.Ἠπαῖες «Ο- 
τοΏασσα. 145. νειῖτατϊς ἁοπαίπα. 
1Ρ1ὰ, εὔφενδεον ἆλσος 147. 10ἱ Τυρίεες 
τεβΏἙῖ.. : 219 

ΘΟγπιρία ρ]επ]]παῖο οε]εστατ] {οτα, 
75. εἲτ ἀἰσχατπασπα. 76. εοπππ] θα 
Ὀιοίευτῖς.89.81.φυλλοφόρα ἀϊεμπευσ. 
χσο. αμαπἀο Ιπβήτητα. 189. αυΙαα 
απβήτπεδαστης αΗτεταητ Ῥασσα 

ὃτ Τεπιρυς. 192. Οἰγπιρίοσυπι 

ἄῑςς.1ο ρταπή πι: 21. εὰ Ἠετει]ες, 
ἀπβήευήτ. 36.39. αιαῖες δὲ υπάξ εο- 

τωπη Ἰαάϊεες.71. Οἶγπιρης ρειαδις 
σοπυήαῖηπα ἱπβήτμεραευς ἵπ οπο 
νἰξξοτιήα Ἰαυάες εβπεβαπτως. 195. 
Οἴγπιρίας ε]εῦτατα Αιἰεβίς,4 49. 
502- ος 

Οἰψπιρίας »-ρτο Οὗγπιρίσο΄ εειζατηί-- 
ης. 39.39. ό72.το αὐπαυεμπ]ο, 

64.76 
Ο]ψπιρίευπι εεττπιεΠ οπισίµπα ρτα- 

βασαβπππυσα.».εἴας ταϊοηΏεςττες.ς. - 
εκ ααϊδις «ορΏετ πος «ετίαπἹεΏ. 

8οιδτ. ες {ππωπναπι: οι 

Ογπιρίοπίςής ἀκράδηα πολέμου Ῥτῖ- 

παπα ρταπαίυσι ». οἱεα(ή «οτοπᾶ 

Ροβΐεα ἆατα εἴἒ. 75.- Οἰγαιριοπίςα 

Ρηπιί απ Εαετίηε 15.196. Ιεκ ετας 
νι εἠςοπαίο ρυδ]οὲ Ιαμάατεητις.. 

229.εἳς βατις επἰσεβαπευτ, 673 

Οὔψπιρυδρτο «α]ο. το.δ9.233 

ὀμηλορὴς.- 468 

δμόσδαμιος. 171.663 

ἐμοκλαθθςο σα, 

δαοκλΑ, σας 

ὀμάφοιτος. σοφ 

ὁμόσσορρς. σσ 
ὁμοδάλαμος. 467 

ὄγαρ ὃς ὕπαρ ἀϊδειιης. 327. Υεημίααε 
εἴγπιοη, 1ρ1ά, 

Οπεπεβως Βαοτία εἰμῖεας {βετα Ἱπερ- 

τυπο.όό4. 69». ὰ αιμο ἆϊδα, όόᾳ. 

ὀνοσος. όοο 

θυπος ζουμ. 496 

ὅσης. 426 

ὀπισυμβέροτοςο- 273 

ὀπίζυμαι 379.339 685 
ὀπλιτοδεύμαε- 432 

ο λοτερρ!» 499 

Ορροτιαπίτας ριαβαη ἤτπια 1ῃ οσα.” 
πλτς, 

ἐψ εἰώίαις βρηϊβςαίοπες. 3 νὰ 
ὀήΐνοος, αἳπ 

ατίά ες Ορείπαυπα Βπεατάσα ποὮ Ροβς- 
Ρ]ε εβ Ποη]ηῖ ποῇβε. 1309 

Ορυπή ὰ Ώεικα[ίοπε. ὃς Ῥγτιίτα 
οσἱηπά!, στ 

Ορας απεπιαυε Ιπάῖσας: 113.114. 
Όρυς ντρςαδ Όριητε 1,οοιῖ Πἱίο ἆἲ- 

οχα,162ιεἶῆς ]απάςς, 165,τόό6. 



ΙΝΌες 
Τ,οστοσηπι πιειτοροᾗίς, Ιδίά, νηάςε 
Ρ]ετίαιιε ἱπσοῖα γεπεσίητ. 175.176 

Ορις Ῥτοπιεζηαί Ε]γας, Σ7τ. 1άεπι εξ 

Ὅεικα]ίοα. ΙΡΙά αἩνς ΘΡρις {εεΙπ- 

ος. ππς 
ὥρας Όεα ρυ]ελσϊειά(ηῖς. 591. εἴας αἴ - 

τρία. Ποιά, 

Θτῃευ]ο α]]α νετα., αἶια ενα. τι 

Οιατῖο εβῖρίες 6αξχοταπι, στά. Ὀτευῖς 

Πι δε ορροτταπᾶ-26 ο-αμαᾖς γὶτ τᾶ- 

Ἡς οταεῖο. 1Ι4 

Οταείο νετβιέα έῖατος ορρεπαῖς, οὗ - 

{ειτος εμείς. σοο 

Έρχβσε ἐγόσλιος. 333 

Θτέποιπεπης Βαεοσία εἶιήτας , αθα; 

εἴίάετι ποπηπίς, 238. ΟΠασΐτηπα 

{εάες. 484 

Θτελοπιεπις ΜίηΥα Ημ. 238.669 

ΟτοποτοεΠί Ρίατε»,όόσ.Οτεβοπιεηµς 

Ῥα.οτία αἴμίτας ἀϊδχα ΜΙηγεΕ. 66ο 

Ότεβες Γ.αςοὮ απαϊςα5 Ργ]αάϊς. Λόο. 

εἶας παττίκ Ατβποῦ. 479. αἶής π- 

εεὶ« ἀῑδία 1,αοάσπηία. 1δ1ά. ντ ἃ πὰ- 

εἠςς «β {εεατας Άεσίβπο ἀρίαπι 

1πεοχβεετε νοίεητε. 1δίά. ππαίτεσα 

ἐπεοτίεςῖε» ὃς οὗ 1ά Ιαμάλιας ἁ Τα 

172 εἶαπο. 

ὁμὰ. 1. τρόπο. 272. 299.349 221. 667. 

όδι 

Οτίοπσα ὥσευτα, 

δετος. 

όοο 
448 

ες ρες Όρκον είετες αΠειετατεητ. 

647 αες- . 
Οσπιεπῆς Εατγρσά α1ας, ΡατετῬ]ε- 

τεξῖς, Ἱ29 

ὀρνεχολόλος. 668 

τας ο Γπιρο]ο ἁπαιπαξσπῖς, 335 

Οτορί Απιρηαταϊ Ἰμά. 143 

ὁρεύθ. 153 

ὀρφαήίζεη. 379 

Οερίευς Ασσοπαυτα εης ἄῑεατητ Π- 

ως Αροβιπῖς, 356ὅ. Ἀτροηπασεί- 

απ οχρεάἹείοπεπα {εὐρίτ. 257 -3ε- 

- πημ]άς οσπυρ]εραά»», 364 

ον. 24.320.255 

ορσικτυπες. ποο 

ὀᾳστνεφὴς. 5.2 
9Ρβσο, . πες 

ὁρσοτειαῦκε. Ἴσσο δ4τ 

με 183.459 
ὀρβοβελος, 375.427 

ὀρθοδίκης. 469 

ὀρθοπολις. οσο 

ὀρθωσία Ῥιίαμα, 7ο 

ὀρθοωῤὕμωον. - : 65 

Οπίλας «απὶς Οειγοπῖς 4ο Ἠετευ]ς 
ἀετετεῖεις. ον όόο 

Οτεγρία Ἱπ/ίηία απεε ὀγταευίας 119. 
375.εἶις εωτε]ασί Όεα αμα. 276. 
Οτιγεία τε(ρίταπιεΏ Α]ρῆεί. 459. 
499. Πῖς παῖα ΏἼαπα, αοιά. Ώε]ι 
{οτος, 491. Ὀγταςμίατυτα ΡείτηεΠ. 

455 
Οιψεία {Μεερίε εκ Ῥοτεα Οἶαία ὅς 

Ἐκιοςς ο 35δ 
ὃς ὄτεατου] Ἱαπᾶχυπα. ττὸ 
ὅδωΡτο ἔές, σος 
Οτις {ρΗΙπιεάςχ Εἴις 1π Ἱδαχο πιος- 

τυμς. 38 
ἑρογίδα,εσςἶτες, 36τ 
ἐρογίδης Φατυσυ5. 205.296 
ερος γεήγΗ5 γΙοίεηµ. 682. γεηγη» ἅπι- 

ΡΙ. όδο 
ὀξεια αἀιετΏ Ρρτο ὀξέως, σο 

Οσγίως Αετοῖας. 7τ 

ὀξυρεπὴε. 179 
ὀξύτομος. 376 
Οποίς Τ,οεςί αἆ Αετοἰίαπα, τῶς 

ε 

Πιάγλευσος. 124 
παγγλὠσσία, 65 
σάγχοιγος Οἶψπαρία εκ ἀῑςί, πττ 
σάγεεστες. 327 

ΗΗΛΗ 1] 



ΕΝ Ό.Ε Χ- 
πάρρεαυὶά πε, . όδο 
σαλαίλρ)ος.. 234.232 
σαλαιμονεῖ). 3257 
παλαφατο». 108.563 
σαλέγγλωοσο».. 724 

σπλ{μβαμῶ»» 435 - 
σαλησεάπελος. 49 

παμβία:. ότ; 
σεεεπεισή». 358. 

Ῥαπιρμαξς εἰώίᾳμε-εορπα 111. 635 

ῬαπιρΏγίης ὰ Ύμο σεπς Ῥαπιραγις.. 
2648 

πάμωερτος, τ 
344 

σάµφωγο». 12ό.399.453.713 

πώμρορρς. 405 
σὸ Παρ.ν]ση». ὃν 

Ῥαυ. Έλες οβεβος » αἆ πιοάμ]ος σαἴ- 
παίπαπα Ῥιωάατί εθε]αῖς, 31. - 

Ῥαπατμεπαα Απιεπίς οε]εῦτατα, 17ο, 

142. Παλλάσδὸς τελεταὶ Πησιι]1ς μήξτῖς - 

εεἰεὈται! {οἡτς. 449. θοσίπα ρτᾶ- 

πίτα Ὑτρεις οἱεορίεπης.  όᾷτ- 

Ῥαπετα μπα αι Πς, 157. εἩς µεχγέε 

ἀισατατ.. ό, 
σπουσόκος. 74.86 

ποσοξία, 49 

Τ]αύερος » Πόσα παςηβς ομἠι/άααν, 
455. 

σπογετες, 253 

Ῥοπ]ε[]επία Ατείοξε οετταΠλίΏα. τά 
Ῥαπῖςί τεττοτί5 Υ15. ότα 

πουγνλάδες αιά εἴεας, σον - 

ππαρθιθύ σε). ο  απα.το7 

παροιµείβεο«.ΡΙΤεΙΟν στό... 

παράµερ. 3Σ- 

παρἀμένοριαα... 615. 
πωρφσειραθαι. 

146 

παρω, 197 
παράσροπος. 205 

Ῥασσα. ρατταί ἱπτοτίσας, 15. βαδύφερ-. . 
Σ66. 

5 τὸ ο 

ῬαχάαΙι ρε][ῖς αάπετβῖς 1παόοτες 4 απ-- 
υ αλαωίς σεαΡατυς. 317 

σαῤεδεος. Φαριδεία» 5ο. 
σαρέλκευ. : τ1ς- 
Ῥατεητες {εευπάο Ιοςο εο]επάί, 496. 

Ρατεπευσι γίττης {π ΗΌεστεβι]σεε, 
421. 422. Ρατεηῖτες Ῥοπί αωθιήῖς. 
Ρταίετεπά!. 657.658 

ο. Ῥατϊς ὰ ΡΒΙ]οέχετε οςςι{μα. 265. 
Ῥατίμς ]αρί5.. 54ο. 

πάῤμονος. 5ο5-, 
Ῥατπαίᾳ {πςοία- ρε Ὡοσιεηίες. 8. 

Ρηπαί Ίγσασα {ππεπέτε.ἰδίά Ῥατπαίς 
{16 πποης Ῥλοςίάϊς, ὃς «ας ἁῑδτας .. 
ὑμμέδων. δοῦ -- 

Ῥασος Ἱπ{μία, σ4ο 

παρράώω. 139.439. . 
σαῤφασι. .οο 
παρποδιος. 016... 

Ῥαττάαβα ντὸος Ασςαἆτα. - 199. 
σπαῤῥηαα, θὰ ἀἰεεμάυτα ορις ε. 
τ7δ : 

Ῥασιπεῃία ἴππο, . ατθι-- 
Φαρθόιο». τοῦ. - 
Ῥατιπεπίμπι τεπιρίααι πίπεευα, 193. 
ρατιλεβίυσα πετρα. 1ριά, 

Ῥατιμεπίης Αιςαάῑα πιοῇς. ττᾶ - 
Ῥατίμεπορεις. όοο . 
Ῥαττιή ρα (Πευτὰς ποπς ππεΏβῖς, το». -- 

εἶας ρετρΏταίῖς.Ιομ. τος. εἰ αά{απε 
Ῥαΐες.. τοςε- 

Ρτο Ρατετῖς θεγιπα «α]ατῖἍς γ{ατρα- - 
θαπε. 365 

σαάνη, 104.105.423. - 
Ῥαειεβεῖα Ἱπιϊδιατεπιεάϊωσα., 294 
σάφρα»ε, ὃς 
ὰ Ῥαττῖα αδε[ε πιοἰεβυπα.28ο. ρβῖτσία 

οὔτεῖα αὐιήής απτεροπεπἆα, 658. 
ΡαττίατΏ τοκέαι πυησυρας.. αρίά, 

Ῥαττίς {ςε]ης 1π β]ο ριπίτας, . 20.22. 
Ῥαττοσ]ης. «Αλί {οεῖης. 175. απᾶς-- 

ΟΡωπεῖης Οραπεῖᾗς {πω Ῥε]]ο Ττο-. 
18ο Ρῥιφίεξτας.τ7ό. εἶ πιαπάατυπα---- 

48 ΑεΠΙΙε, περτοευ]ὰ {ε ρυρπα- 
τες ιό {748 ασπαής Αςἰά]]1ς νιεῖς--- 



"Ττοίαπος.- τ88 
σωτροπάτως.. 445. 
σαώτρονο. 8.19 

Ῥαυρες πος εἰ ΙΠιβάΙς οὐποσῖμς. - 

5 ορ. 5 { 

σονερι τηεερζο»άΦεεέε 199... 
Ρας Ιαμάατυς.{14. 415. ὁμότροπες πμί- 

τν εἶφ215.Ρασ δε 1Η Ετί παµίαι Φλότουο 
ας. - 

Ῥεεσατε Ώπιαπάπι ο, 129 
Ῥεεεαίοτες ποῃ Ίατεης σος, 20. 219 

32 
Ῥεευπία «Ρεευία υ]ς, ευάης ἀῑδξμπι. . 
ότό 

πέμρτο ας" 312.426: 
σπόσήβα., 211 - 

ππεοδούφρωγ. 5 426. 
σποκω. 3 

πεδέρχε)βτο μετέρχεὈ.. σ55 
σεδλον αἱ]ερος.{ππιρίμάι Ρίο Ἡγπαπο. 

9δ 
πεοσοεν, - τς ΘΘΙΠΑ: 
Ῥεραίας εκ µεάΒία {αησυΐπο πατας. : 

227. ἀἁοπήτις ἃ Βε[Πέτορβοπεε-- 
ἔταπο µίπετια Ιδίά. εσας αἶατης. 
331.232. 1ηϊει βε]άς ροῇτης. 233. 
Ῥε]]ετορβοπτεαι α{ςεπάετε 1 «σε-: 

Ίμσι νο]επῖεπα εχουμε. 742:743 
σπόγυμνα ου αυοὸ {απαρτυτη, 97 
Ῥεϊτεταπίαπι Ώεοσυπα Ῥασα, 139 
σπεισράλγο». - ; 277: 
σπειδέω, : 3343 

σέλαρρεονηὰς εἴγπιοὮ Ἠαθεατ, 137 
Ῥε]εις Ηβετατυς οῦ ἱπποεξείαπα. 597 :΄ 
ὰ ΟἨΠϊτοπε Πδεταινης. 1Ρίά. ἆοπα-ἃ 
ή ς αἱ]ατα εις ἵ πυφεῖας 538-εἶαή- 

ἀεπα {οςοτῖ δὲ {οετας επ Νερει- 
9ο σεπετ.σσ2.1ῃ ῬΗτήδ ασής, 518. 
Μηία εἷης ἵῃ παρεῖ] Ώγπασαπα «ε- 
εἴπετοητ αρίἀ,{αἱςὸ «αεεμ{ασας.55ο. 
Ἠμίης «α[Ητατεπα Ώ ες εοπἰηθῖο ἀο- 

Ἀατήε Ώμηξη.σστ ουσ ας 1π Εοττυπα- 

ες.ἱπ/αᾗς, 59. Ες Ίπεοτ Ἡοπίπες 

Εν ο Ε-Χ 
Εοἰοίπατης, Ώθς {απιξη Δάμοτίς 
ςατιής.213.εἴις {α[ϊείεας. 214. Ώεο- 
τήΠ1 εἶης 1Π πηρες ἆοπα.2τ5. Ε1]5ὸ 
ἁςειίατας » ὃς αςειήατῖοπίς εσίτης., 
1Ρ1ά.εἴις ατήταπα: αἶἱᾳ.316.Τοἱουπα 
«ερίεδε ΓΗεείη ἀπσῖε,σ17.521.75Ο. 
7στ.οις Ώεοσαπα 6επες. 724 

Ῥε]ίας Ια{οπῖς τεσαια Ιπ]ηξὸ οοςι]-΄ 
Ραήε ντ εκ σεπεα]οσῆς αρρατεῖ. 
343. τε[ροπάεε Τα{οπ15 τερετεπεῖς - 
τεβηῦπα οταΓίοΠΙ. 4352. απο απῖπιο 
141οπεπα ταϊ{ετῖτ αἆ γε]]ᾳς αὐτευτη. 
3353.6εηυς αἆ Τουεπι σεέετε, 355. 
εἶας ἔασχα- ἀείετίρμπεας, 335. ὃτ - 
{εα.Αε/οπῖ τεσπιπι αἀσπαῖς, 343: 
εἴως σεπεα]ορία.ϊρ]ά, Τστής αι. 
335.350 

Ῥε[ας Παβα. . 7 
Ῥεμηπαυπι ορρίάσπα  "Ἐπεβομα, 

4 

Ῥείαπι ποπ ΤΠεβομα, 284 
Ῥε]]επες Ἱιάϊ ΤΠεοχεμί].τ41. 19ο. 1εξ 
Ἠειπιαα τά {η Βὶ5 1πθς αμα ᾗς γε-- 
81ς ἁατετιτ. όλ 

Ῥείῖ]ες ΠΡΙ ἁοτπαϊτασίς- νετετες {1δ-- - 
Βειπεῦοηξ. 365 

Ῥε]οροηπείως ὰ Ρε]ορε ἁῑδα.,. οἶἵπι | 
Αγία ὃς Ρε]αίρία, - οφ. 

Ῥε]ορ» Εγάϊως. ο. εἴας εοἶοπίά.ἴριὰ, 
το.α πλάτης ὰ Νερεμπο. 191ά. Ιεβειε 
εκεπαριὰς Πιπηοτυπα εΌασπευση Ὦα- - 
Ῥυΐεα οι. στ εἶας Βοσία,ίεα έ1διι- -- 
ααθ]ἁ-ταρεις νε ρίπεετπα Νερει-- 
πὶ εΠεῖ,τό. Οαηγπιεὰε ροβετίος 
εεπχροτε.Ιβῖά, εἴις ταβευς αποπιο- 
ἆο άε εκροπεπάας.τ7. πυρείας ευπα--- 
ΕΠρρούαπιία παεάϊτατασ 22 23.61 
Νόρευπήτα ποξχα αᾱἆ τΏητε Ἰπιὸ- - 
εεε: 1Ρ1ἀ. «πτήση ὰ Νερευπο ασοε-- - 
Ρίε» εἰήίαπε γίαπι ἀοσαῖτ ρείσηας, - 
37 {επίας ΕαὈι]ς Ῥε]ορίς ἴοιὰ απο---- 
τυπα ορε Οέποπταυπι νῖςεσῖς, 1Ρίᾶ, ” 

{εκ εἶμς 811.28 τύμβος ἀμφίπελος-ο. -- 
ΗΗΠΛΠ Ἡ]- 



ΙΝΡΌ ΕΣ 
Ῥε]ορίς δυτ{ας. 29. επως αἆ α5ιΙ:- 
πυπα τεξετε,76.εῖς αὈαία. τό, 

Ρε]οτις δραττοτασι γΏς5. όόη 

σέμπω «ἀράπεο»γεβο. όσο 
στεμιαϊ5. τοῦ 

πεμπβάμερο», 91 
Ῥεπεις Βασΐμ5, 345 
Ῥεπεις Ἡγρίειτη εκ Οτομία.δεπηῖς. 
ο 433-494 
πεγταετηθὺς. 7ό.19 
σωταξθλιογ,]άεπι ας πήπαδλο. «435 
σπώντα Όλος. 214 
στεγτηκογτοεί:. 371 

πέρα. 5ο 
πεφείκω. 358 
σεεαίτερον έ: ραιτέω, 157 «ἑραιτερες. 192 
Ῥεισαπιος ας Πή. 154.725 
πρίαλλα, 467 
Ῥετίείγαιεπας Ἠερευαῖ ὃς ΟΕ]οσ]άῑς 
ΒΠμς ότ». Αιροπαιία. 356 

Ῥετίουίηπα πιασβι βοσίςπα Ροβυ]αε 

ΝΊμΠΙ. 325 
αρικτίογέ:. 6 16 αρριτων. 755 
πδριώσιον. ποό 
σπέρναμκαε. : 7οό 
Ῥετίεις ἆμσε Μίπεσηα νεηῖε αἆ Ηγ- 

Ρετδοσεο». 459.ήπάε αεευἶτε εδρις 
«ποτροπίς » απο εοπήρεᾶο δετὶ- 
Ρἱά}1η Ἱαρίάες Ππης «οπΗς{Π. κό. 
νΏί εἀμεαιμς ὃσς {δτιαεις 1δίά, 
οί πιαἰί αιτη]ετίε ρο]γάεδχα ἃτ 
Φετίρπο πα]. 451. Μεάμίααι 
ἀερε[]αμῖς. 1Ὀίά. εκ αιγο πβείς, 
432. Ὠαπαᾶς Εις. 1δά. ὰ Μ]- 
Ῥετμα Ἡδετατας εἶπι Μεάμία 
επι Ῥετίεαπετείῳς, ἀδίά, ος- 
εἰόῖε Μεάμίαπα. 624. Ἰαμάατις 
εβ ὰ {βριεπᾶδις Ατσιηῖ, 7 

σεταρὸς. 526 
πεπόω. 326 
περ άτοτι Ῥγτίιοη., τοή 

πεύδορια». 226.442 
πεζοβόν». αν ορδτς 

πιζομάχης, .5ς 

φαεννός. αὸ.ς 379.535 
Ῥβαίαπα ντος Αιελοάΐσν, τοι. 
Ῥ]α]ατιάϊς οἁ{οία ἔαπαα, 2ᾳ5, 
φάος ἀῑείτας ααῖ {Απίεαίεπα Ρίοειτας, 

310 
ῬΠαταοπίς {οπαπῖσαι, 11» 
Ῥῃατειτα Υδί σείίατετης. ότ 
Ῥ]ασηιαςα α)ήτοµα, 366 
θαρμακόω. 3έ6 

φάσμα. 154 
Ῥμαβς Βμυ]ης. 364 
φάτναι ἵπ εαἶο. 233:3233 
Φαν σβεοτος. 134 

φέμηρτθ φωγὰ. πχ 
φἡρ Ρίο δήρ. 267 
Ῥῄετα ντος. 346 
Ῥποτεπίοις ες Ἠιειοπί. - 5.319 
Φφερέπονος. 2δτ 
Ῥμετες Αε{οπίς ἔτατετ.246. εἰς Πῆιις 
Αάπιετις. ιά, 

Ῥὴετες Οτπιεπί αᾗμς Απιγητοσίςρα- 
τος, 129 

Φερσεφόν». 479.142 
φιάλ» απ]ἁ {ε, εἰάίανε εεγεαοΏ 124 
Ῥµ]άοα Οοπρεήας ππεπάιτατπι 1π- 
ΊΕΠΙΟΣ. - 318 

Φιλάγλαος. 47ο 
ῬΠή]αποτ Ἑτροτε]ϊς ραῖες. 21τ 
Φιλησίμολπος. 241 
ῬήΗρρυς Εὔις ΤΠεβαΙ ΗετευΙίσπς- 

05. 53 
ρΗ{]οέχεες Π[οσία. 361.263 
Φίλος.ΡΓΟ ἴδος, 4 
φίλβονοα ιά Εε, 398 
ῬΗη]γτα Οεεαῃῖ ία Ο]τομᾶς πααῖζετ. 
296 : 

Φνπειαίἁ Πε, 1οτ 
ῥλάω. Δεεοὲ Ρτο δλάω, ό3δ 
θλέγευ. λάμπει, 58.198.664.390 
Φλέλρραε. ) όσα 

Ῥῃ]εστα Τηταεία νυῖεις Υδί Ρᾳσπα- 
ταος Ἠ) «υπα Οἱραπε θα. 9ο: 

κ 



ΕΕ ΡΕ 
ἈλεβγαςΡατες (οχοβῖά(». 2095 Ῥηψίαεε Ρτοτεβ]! ραειῖα͵ ότσ 
ῬΕΗα{ή πιοηῖτςς. σός -ΡΙΗΥΙαεϊάᾳ Ἰαιᾶες.7ος ὃς {εα. 718. ὃς 
Ῥη]η5 εἶμίεας Ρε]οβροβπθβ, σός εα. 
φόβ, ομίἀ αι, το 46τ Ῥηγίας Αβγοςμία Ρατοτ, 129 
Ῥ]λος(άΐς τες ΦετορΒίις. 46ο µοφύαε, 1. ᾖάσαγα. όοο 
Ῥλοςίς {10 ΡατπαΠο Ετα.- 472 ούτλα. 173 
φῄοςμς ἁ 6τθιρίθις «419:152.547.548 
Αεαςί ὃς Ρ{Απιαϊμες ΗΠΗ.. σ47 

Ῥ]σβαίσεςσπετοβτοςες.288. Ρρτοιετοῖα 
ὧε ]ς ΙοΙἀ,ςΠορπίσυτα Ὀεἶ]ηπι αᾱ- 
μεσίης οἱο ιαπ. ότα 

φουικαζφεμο. 334 

Φωνικόκροχος. Σο5 

Φφοηικόπεζα. ττο 
Φοικοςερέπνς; 163. 
Θομικόσυλος. ότ3 

φώνιζ-.ἴρυ 805. 255 
Φοιώναμίὰ. .. 
ὧος ῬΙΟ ββθτοέε σ52 
Ὃ ας ότ.τό1. όο7 
Ῥ]οσας Ατλοπιεπς 1αέὲς ἵπαεητος. 
56ο 

Ῥμοτοις Φοιροπιπηραίει 48 

θορμικτοὸ, 327 
ος αυά ἤς. 4ο5 
φεεδέζα. : στό 

φΦρζό. : αχο 
Ῥηταβος Ἰαςμίο ρηπα1ς Οἶγαιρία νΙ- 

αἲε. 197 
πἡτὶεῖας Ρατεί Ηἱρροε]εα α.ιοῖ γ]όϊλο- 

τας.οὈείωμεεῖς. ο ο 
᾿Φφείοσω.1.φείοσε» πειῶ. 337 
Ῥ]ητσί απήτηα.ρ εἰ ευσαπάα.-352.353. 

: ς : 1 
εἴης {αδΐα αιίά βραίαςετ.254- εἰ’ 
ποµειςς Ιπά(α 1ο1ά,ατίετεπα 1οιιἱ 
ῬΕγαὲο Ιπιαιο]αμίς. 37ο 

ῬΗτοπίπια Ῥαττῖ ππαϊεσς. 333 

ρῃτμῖα Γηοτίαϊς ντος: 526 

Φ δή όκάρπος. 376 

φβηοπωεὲς. 401 

Φλύνος ΡΟ µέμψεε, 741 
Φφυλόξενος. 2ο6 

δύχτεον Αυσία ραϊσία,- 1οι 

Ῥ]ετάεςνηὰε ἀῑέλα ο. ρἱετῖάᾶ εως- 
τς ἁςίτας ροξβ5. 464. ρ]ειϊάυπι 
ἀξέται ἁἴσυητιης ροξεα.. 562.563 

Ῥ]πάατας Έπεβαηας Η[ετοηής Εγηῖ- 
Ματίς. 2. εἶις βατμα αἆ 80188. 4. 
ξεταίάυπα ἰωσεπίωτη, Ιδ]ά, πο {ο- 
{ης ΟΙγπαρ]οπίσας εεςἰπῖς: 6. εασπιή- 
πα {μα «Ὀτηςπάρε, εάαπε αΠεροτίοὲ 
ἀεποιβείόο.ότ.ός.223.οβίουτιις Ίπ- 
ἄἴρει Ἱπεετρτεείρης: 6ο, 62. αμα: 
ας ἔρβατα αββατῖε,σ8. τὸς, εἶτματα 
δεΕΌ]α «βπετε ροτυς.7ο ἵμχατε {6- 
Ἱετ ἵπτε ρταμ]. 1οο. Π1ᾶ πιβεςη, ὃς 
ΣγτίσεὮ «οπαπιεηάαε.1τς. 116. εἴως 
εατηῖπα οἆ 1ψτᾶ οἰελακάτηη: «απὲ- 
ὕαηεας: ττ7. Ηε βἠἁιο[ας ς«λπεπᾶϊ 
νίτοςἔοσεςς.1Ρἱά.Ἰαρόφωγος,τ18. {ατα 
1π Ῥοξεῖςα Εβομίτατεπα πυπηϊπ{ ἔετε 
βεεερταπα.168δ.εἷας Η]α111. ΒΠεα 
δὲ ραᾶος Ππασ]αςἴτα ους Παδιετῖε, 
1Ρ1ἀ.ΒΒεα ΠΠ 1ρτορίεῖα Πε, ὃς ραπ 
αἆ πιοάν]ος εἴις οεο]ηῖς. 1Ρίά. 
εἶης «ΘΤσΏεΏ Ῥετρεευμτη. 494. ἵΏ 
Ἰαιάς γετασεπι Τε ρτοβξετι. 403. 
493. ἃ ς Ἡτοπιῖο πχεπία εχεερτις. 
493-εἷης Βπάταπα Ιαιάσπά: ατ]έ- 
Ξ45.492. εἶως «ατππίπα ςαπΕΡΆΠΤΗΣΤ 
Ἠδαίφ 526.{ε-ααμἲ]αε, αἶ]ος Ρταςυ]ές 
εοπέετς͵ 1Ρίά, 548. {ἡ Ἱησεηί νἷπι 
2 ροξΏπ εδπιλἆαε.ς18 Πηρίςῖουξ 
το]Ης Ἐρ]τοεῖς {ε οὗττεᾶλῇε Νεο. 
ΡίοΙεπιο. 58». {Ε ριωάϊσαι «διά πετ 
1ρ1ά, πὸ α[ρετῦ αἲ ρτεὈεπάῆ επεο- 
πᾶ,{άφπε πὂ Ίειε ςθᾳ. παπι ϱιᾶ 
ἀῑςίε,αασαπη, εβητ. δε τουξ πιατίήηιαι 
ποέχετε. 1514, ἁερτεςδεύτ ἰηπήφτᾶ νε 
Εδεής ροβ Αππετα Ῥοπαη Έλπηρπι 

ο ολο, 



ΙΝΡΕΣ. | τος 
εεἴπαιαε. 69ο. [αμάατε Ιαιάσαάα, 
γίεαρετατε γε]ε νἱαρεταπάα. 1914, 

απατ]εῖα ΠΗρίείοπεπι ὰ {εαπιουςς, 
1δίά. Τμεδε εἶως ρατεῖα ἀῑεῖτης α 
{ρίοπηαίες, 657. {ε εκευίαε αμοά. 

ΡεΙ{ Ρτο ραιεία οῬειπάϊποη Εαξ- 
"αῖς βαἀιοίας, 741. {6 ἀῑσίε Ρίοπι- 
Ῥευπι αἆ {αυάςς {οτείαπα γίτοταπ, 

σὃσ 
Ῥιπάις γεὺς Ῥειτπερας. 261 

Φησμεβετί αιιο ἵη {επί {πππατης. γυ]- 
5ο. -2ὃ5 

Ῥιτεπείους ΟοσἱηεΠ!, 226 
Ρή{α εβ Τουίς.26.2ο.Εἲς Οἰγπιρία «ε- 

Ιεβτατα.7ό.Λυήης ρετῖρΏταβς. ο}. Πῖς 
απῇΠεητα Οἶγπιρίια 189.απτε Οἶσπι- 
Ρία ΕήτΙρποβΙ!. 193 

Ῥηαπάετ Γαςο, 618 
Ῥ]{αςίς, 56 
ρ]πάα ἡ]άεαι ααὶ θοἰγπι]. 2 
ΡιΠειποεβήις Οἰγπιριοπίοε. 153 
Ῥ]ββτοϊἁάας αὖ Αἱεπιαοπίάϊς ρ]α. 

411. Ιπεεπάεσυπε Βεἱρβίειπιτεπι- 
Ρίαπα, 412 

σισὰὸ ΦΕογεῖγ. 74 
ρίεᾶπε Νγπιρμα, ὃς οἰιΙζας,δες, 102 
πάδων 1 πίθηκος. 289 
σπτνέω. 46. σίτνμμ». 546.νε ἔοσππετας, 

το» 
ρ]απεςς ΠΠπσι]15 παπα παετα[υπα τεῖ- 
Ῥυΐσις ὰς γπιλσϊς, ΄ 7ο6 

Ῥ]αίφεπίες Ῥρατπεμίατα ΤηποΏξίῃ ζο- 
Ἱπεσαπε, : ττὸ 

ρ]αταῖς ἱαάϊ Εἰειταετη. 143 
αἆ ρ]ατωας Ταεεάαπιοπίοταπαρωσπα. 

268 : 
σλαξ. Φ{ 1407. ο ασ 

πλάξιήπο». ό7δ 

Ῥ]εϊαάες Οτίοπεαι «οπατδηευς. 5ο7. 
Αε]απεῖς Πμα. διά. παυτατᾶ Ἰπ οο- 
Ίαπιας. 1Ρίά, «εγπποΏ, 1ρΙά. πάα5 
«οπβαῃς εκ {ερτοπι Εε]ὴ5, εατήπι- 
ας ποπαῖπα, αΡιά, 

πλεισόμββότος, ος πατο 
Φλόχαμος ἃ πλέκειν. 102 
Ῥ]ητα]ς ἨὨύππιετας απ πϊεάιο ἆπο- 
ται Ππρυ]ατάπα πποτε Α]επιαπίς. 

358 
Ῥ]ητοπί «ας γιτρα ἱήρματας. 169. ε- 

Ρεπῖ οοτοπα εἰ ἀΐςατα ἀἰσχήίαιε κ- 
Φεσίλαο». : 1Ο1ά. 

Ῥ]μμία 4µτεα ος Ἀμοάο πιπιίῇᾶ, 
112 : 

ρ]αμία ἀεβωϊίο,εἰάΐαιε γεζΒτας.201. 
304. 

συέεη » Ρίο ποῶν {απηρεάπι.» δε εἩτο 
201 

Ῥοάασίας Αε/ομ]αρή ΕἨμε. 3ο 
ποοµρχέωο 359 
περ. . ον 
τὸ σας Ποσὸς απίά Βς, 9ο7 
Ῥοδππατα οὓς ἀϊςαπεις γο]μςτῖς τπᾶ- 

ελίης, 575 
Ῥοξβς ρἱεγάππα επστης αρρείίατας. 

464.Ροξίεος αἱ]εσοτῖα. τό. αἶατο 
-ουττιή βαηἡΙς, 177. Ροξβς ρια/ἴαπ- 
εἴβπηνα γοςατΏ σοφία; ἄχρο οἴωτοξ» 

σ3 
ος Μιήασησι ΕΠ]. σττε ροξιασυπα 

“ρεεῖρΏτοβς, 1ρ1ἀ, τες Ῥταε]ατὲ 6ε- 
ολας ἀεβιόχοτιπα Ἰαιάσης, 562. εις 
σοροὶ ἀἰςαΏτΗτ. 6. σοφο) τέλτονες. 317- 
εοσηπῃ ε[ε ρεϊπεῖρες νῖτος Ἰαυιάᾶ- 
τε, 3189. νετβρυς ΠΗξοτῖας πιαπὰᾶ- 
Όαπε απίοαματα εΠῄεπτ Εἰβοτίορτᾶ- 
1.137. εἰς Αροϊϊπις βΙΗ ἀῑσαα- 
εωσ,25σό.6οε[ιςες απ οπυβίαπα ζαπεΏ- 
ἁἲ πιατετῖαπι Βαῦεπε. -ό6 

Ροξτασυπα αΏτε ῬΡήπᾶατυπα ατσυπιεῃ- 
εὐπ].ό 72. Ώοη {επηρετ Πμε εοσήπα 
Μία ππετεεπατῖα. 676. ρτίποας οἰ- 

πιση]άες σπετςεἆεπα ροΡρο(ας.1δίά. 
:σοφο αρρεί]ίαπτης. σσ 

Ῥοξείσες στατῖα. αμαπειπχ γα]εατ αἆ ἳ- 
ἄσπι ξαεἰεπόαπι {ης Πα ποπίδης. 12. 
-13«1ῃ εβ ραυεΙ. εκεεΒπας, 318. εἶας 

Ξ ]αμάες. 



εν ΡΕ κ 
᾿Ἰαπάςς.ς72.άῑείεαχ σζααταπα Ἠος- 
εμς. " πός 

νε ες 
ποιαεις. σσό 
σριχιλάνιος. 276 
ποικιλόγαρυς. 7ο 
σπορχιλ όντος, τν ζΣ 
πομαλοφόρμηξ. : δ 

πο ῥάΙΜΗ. 363. λύσο ἀπείλλαξις, 

3933 
σοιπγύω. 461 

3 σοίηγος. 327 Φ 

σελεμασόκος, "456 
πόλεμος αυίά Πε. στ 
πολιάσαος. : 9. 

πολίαρ λος. :9ὅ7 
πολλὰ αἀμετὸ. ααίἁ Πσηϊβεες 217 
σολυάννεμο». 318 
Ῥο]γΌυ]ας {τατες Ἠτετοπίς, 2 
Ῥοΐΐακ Τουή5 Β]ας, όγο-Ιαιάαεις ἃ {α- 

Ῥίεπεῖθις δραταηίς. στ 
Ῥοΐγεταιες »απμς βπε αδοτε τοεἩς, 

τδο : 
Ρο]γάεᾶτες δεερπἰοταπιτεχ. Ἅ4ότ 

αμῖά εἰ ἔεσετῖε Ῥετίει. : 4δτ 

Ροϊγάοτις Ἀοάίας {εμίρτος ρεβειζτ- 
πιυς. ομασο 

σολυγωδής. ος : : : 256τ 

Φοϊγίάνς γάτες «ατααὶ 8μς. 229 

σελυκάερνος. 417 - 

πολυκέφαλος. 493 

πολυμηλός. μα 7 

Ῥο]γπιπείυς Βατεῖ Ῥαΐεζ. 333 

πολύμυδος. 445 

πολιωεφέλης. : ο13 

πολυώγυμορ. - 7οό 

πολυπήμων. : 305 

πολύφατο». 5. σδό 

πολύφιλος. 355 

Ῥοΐγρατες Αἱάσεπα ίσο {αρεσαιήε. 

το7 : 
πολύδυτος. 3905 
Ῥοϊγσείας σεπετ Τ Πετοβῖς: ὃς ἔτατετ 

Ἠιετοπή5, 43 

πομποῦος.ἶ.ἔριοε δε Μειεμτ]] ερ]ελείση. 
258 

στὴ χιοσάέοσσ., 141 
πομφολέοσω. εοδά 

πόμπεµος ῥγο/ῥε». στό 
Ῥοητες ρεπᾶμ] αιξ αρετίαπεᾶς. 1ο 
πεγπα. τς οσο 
πορεύω, 25.77 

ΡοτρΏγτίο Ορβα». 4τό.Οἱραπευτη αἱ - 
τετ ΡΏΠεερς. 417. τεῖς Αροϊμπις 

 εοπξοβυς, 1ριά, 
πορσαΐγει», 103 
πορσιού 3 περσω. 35 

Πόρπα. τς 
πορσιύει», 352.379.701 

΄Ῥοτια ρεπάυ]α αυᾶ αρετίαπτης. 1ος 
Ποσειδώνιο».1}ΟΥ.ΡΤΟ Ποσειδώνος. ος 
Ῥο[άοπεπι ποῦ. Εβεῖε Αλ, 6επαίππα, 

553 - 
Ῥοβε[ιοίαβα Ώεο ῥίαοε. «418 
ῬοΠείπαϊ ρτο σεηῖτ, Ἰσοθμωαμήα. ᾿ 50 
Ῥοβετοταπι Ίαμς αἱ ἁςμπόχος Ρεεῖ- 

πεῖ. 159.169. 
ποπαώιος. Ξ τος 
ποταυγάζω» -όατ 
πο]ίωος, 499.420 
Ροτεητίαπιὰ Ώεο- αεεερζατη ες νίτ- 

τητο ογπαΠάατα. 355 
Ῥοτεπεοσί ποπ τεββεπάπαι. ΤΟ 
ποτηίσσοµω, τΣτ 
πποτίφορος. : 5τ7 

ποπεάζω, πτς 345 
Φιαε]οτα (εηεαπάα {επαεὶ πιοτίευτο. 

25 
Ῥιαε]ατὲ σείτα πιυ]εῖ πιεπαϊπετηπς, ο 

Ππαϊάϊα δε τερτεΒεηβοπ! {ηπε οὗ - 
ποσία. 119.114. 

Ἔταςο ν]ιέτοτξ Ρτοςἱαππατε ὃς «οτοπᾶ- 

τεῖῃ ρυρΠςο «σετ {οἶερατ. 718 
ΡταΠσασαπα παπα εσαπη γ{ᾳ5. 344 
Ῥταίεης το Ώπευτο αἆ τεῖ οετεϊειαϊ- 

ηεπα ἀεποταπάαπι ν{ατρατης, 154. 
Ὡραπίδε ὙΥπάε ἀεάμβα νοχ. η. 

Γτ111 



ΙΝΌ ΕΚ. 
ὄο5..ο5.2ϐ7.179:74  ., 

σρέσως εχίσο.79-449.Ρτο σομπθόσσειν. 

ο 4905 
πεδύμητε. 

1ος 

Οἰψπιρία ν]εῖε : δὲ Ρπιυς 1α ΑΙά 

Οἰψπιρία. Βαϊααπι εοἱ]οςαιής. 

11ά, έ : 

πεσξις. 256: 

Ῥταίεις βατῦς αὔπαπάμ5, 746: 

Ὁ. Ῥπατοπεοσυπα εως {ο[σιεαάο οείατξ: 

ο ἀεδεαι. 746 

Ῥτεοες Ρίοτητα εχαμάϊμπευτ. 147 

Ῥτοεεμπῃ ποπαῦ]]α εἰτεαπβαπτία. τ1ο 

Ῥτϊπείρεπι Ποετα]ες {ῳππρευς ἄεεεῃες- 

ἃτ ἵποτυπα Ἱοπείευπα, 21. 

πτροαγακρκεῶω.. - 249. 

περεβανευ.Ἱ. περβιβάζει. 157. 

Ότοεμτο» αλά {πε Ρτορσίὲ.- σδο 

Ῥτοσεας αὐῑς»δξς ΥΌΙ τερπαεῖς, όρα 

σγερλερα. : σοδ : 

ποουμάνεια. ὅσα, όός 
Ῥτοπιοι]εί πια σελωήδεια. 
πεομηφεὺς. 1. Ρ7ΗάεΠ». 134.135 

Ῥτοπας Ταἱαῖ πας, ΄ 6θο 

αορῶγες νηὰε ἀῑςαΏτατο. ό 

Ῥτοαπήυα ἀΤοες. σος. 

σροοίμαν πιά βε., 549. 

ωροοιρήαζεδτα. : : α5ο 

"σθρέφασις ἘρίππειΏεϊ πι 358 ' 

πειπνευ οι Ες. 124 

Φέέτολοι- 
255 2 

γερκωμή. 529,30 

πσεβΏΡΕωΥ. - 5567 

Ῥχορτίο πια]ο πιαρῖς αξὰπι αἩςπο Ἑξ- 
Πεϊπαας, 5οο 

“Ῥτοίβρπεζος λόλρς, 177 
Φρεοίετρίπα ες ἁτδτα λεύίσπες. 129. 

εἴως {εβαπι Γπεοβαπαῖα, Ίτεσή Αγά- 
"παλυσβήεια.1Ὀ1ά. εἱ {8ετ8»δὲ 1π ἁοτετε- 

Δ01.492΄ ἆατα 1ο λα. 
ες κ ον ος . ἐρᾳορετὲ Σεπ σετεηεὲς. γ]άεπτης. {0- 

Ῥτόσϊάαπιας ποῦΐεπι υἱέτοτῖας τεροί-΄ 

᾿εαπήτ,σόο. Πὶς Ριίπιας Γή σεπετῖς πλ. 

35ο. 

Ρρίεητες. ο5.03΄ 

«προσφοςοΣ. τη 

γοεῖςσεέθου εππα ατήευ]ο Πρπϊᾶζα- 

το, "6οο. 

Ῥτοτεβίεα, ἡμά! {απ οποτεσα Ῥτοτεί- 

141, ν όπο 

Προτεύλος ὃς Τεεωτεσίλαος. 67 

Ῥποίοσδεπες 1Ππῖες Ἐ Ποάϊοτιπα Έαεσα-- 

ππος ςε]εὈεττίπαας. 136 

Ῥτοξοσεπία Ώειςο]ιοπίς Π]ία ὰ Τους 
Ὁ σ 

ταρτᾶ. : στε 

Ἠρωτοχόμης αιῖς ἀῑέετετως. 33δ-- 

Ῥτοτοπιαςῖια Ρίπὰατί Π]ία, - 91τ: 

Τροτερπσίω,. 34ο 

Ἠεοτι όν. 25 

ρτου]άεπεῖα ἁῑήτε Ἐοσειπια παπά τας. 

49 
Ῥτιάεπτῖα ΠΟΠ {επηρετ ναἰες-όσο.ΡτΗ- 

ἀεπῆαπι τεροττας οί ἄτηπιᾶς 

:Φεττυής. όός: 

τα Ῥεγταπεὶς ετᾶε: Ψεβς Βαια. ὅ43 

ρ{α]ψεβιάαταπα Ιπβραῖς {π. Αεσίπα τεῖ-- 
Ῥης. 739 

Ῥ{ωπιατλς “ππασίπα Ἠιαίες σῬποςί εχ- 

ΑΛεδεο: σ47. 

ρ{αυπαῖς (αμιατίπα ας. 95 54. 
αἱόγιος. . 55 3 

νεφίωός,δε ψέφορ, 519’ 
ψεῦφε Ροξῖ Ρτο νευδήο. 58ο” 
ρ{οιάοτεβής εα{ας. . 38. 
"μθυροιοἳ.Χολακες. 399 
σπερὰ κυδίµων ἀξθλωγ. : 243. 

Ῥτοεοάοσας. 914 

5ρυχαὶ Ὅμνων. 33 
Ῥμδετεας «ἩΓ ]αουπάα δζ χευσοεέξαγος-- 

109. εἶις ρεηρἡταςς. 54 - 
ραάοτ ὁ ἀῑβιάῆς. εοπίπετε. ἀέδες. 

35ο - σε ττὸ 
Ῥηρί]ες αιάπαπα εὔες. 123. Τοσῖς 1 

βαραπεας, σό5- 
Ῥα]εῆΏτα ἔοτας θθιειιεηόα τμ -αάπετ- 

{ς τεδης, 310.313. 

Ῥυτβαίίοηεςεςκ απ]ρης Πεεεας, 2557 



νο ες. 
ρηερίσεμς. οσίος Ῥοεοίδις οἵας ἰπ 

Ρτειίο, ό1δ 
Ῥγ]αάος Θτεβίς απαἶσυς ὃς 5ιτορΏί/- 
.μμς, Λό9 

«συλαρόεαε ἀδτας ἱασατας αἆ «οπΏςη- 
εααι Απορηζόζγοπαΐα - 334. 

συλαία » ἀϊσλας Απιρβίοζγοπυσα «ομ- 
πεπευς. 334 

ΡΥΙυ5 ππη]ερ]ες. ΑΔο/ 
Ῥγτα ἀῑσίσις τέλος ξὐλΗΟΥ. 304. 
-πυροµαντία, 112. απαϊάαταπα συροµατία. 

τάό 
«ππυρπάλαμοι ααὶ ἀῑότί, τοο 
Ῥγττηα δε Ώεικα]οπῖς Εσυ]. τΤο. 

17τ. - 
«σπυβῥηΒ πολεωκὰ. σ3 
Ῥγιμεες Αεριπεία, 543. δε {εα. 718. 

δε {εα. εἶης νηξίος Μεπαπάςς. 

555 
εργιπία . Μερασί. -εἰεβταδαπτης. 

427 
γτλίας εβ εοεαπποσεσα αμος Οἶγπι- 

Ρίο». 245 
ας Ρεμς Ιηϊς 24546. Ργιλίοσηπι 

«γὶδεοιθας πωγυχίδεε «ἈπεραΏτης. 

5 568 ε δ : 
Ῥγτ]λία 5ίεγοπία» Αροζιαί » Ώιϊαπα 

ἃτ Τ2τοπα {αστα. 6όοό. εοσαπα ο” 

τελος Αἀταβας ἠπβαυτατος Οµβᾳε- 

πες 6ο7ρτςπήμπα α’θεβίςς ραἷα 

δ: «οἵοπξ. όλο 
ππυαα γεκος. : 494 

2γτοα πέ]εύεοσα. 1ο7. νπαο εις τες- 

τὰ. 336. 402. εἰς ἀοίδεμος ἁῑκατης, 

42:«1ε.5 εἶας, τς όοό 

Φγιλοπ {ειροῦς εεπεαπι {βαἴεις αὉ 

Ἀροίμπε «οπΏσας. τό 

πυβῴγοθ. 399 

πυθόδεγ.Ἡ.6. ὁμ πνθες. ὅτε 

Οπαάείσα ἁποάςείες εἩσσπι αἆ πι- 

:παπα εἴτουπιαθέῦα με. 52. Ααιοπίις 

λος Ἱερτίες. ελητἡαν Βοςὶ {ομευπα 

αἷε. 194. ὃς Φεποσα Ἡρ. 2ο, 5οχ.. 
Ωυαἀεὶρίς οεσίαητες Ἱπβρπία πα {α 

εαιάςμαδεβεπς. 197΄ 
Οιιασπεσήμτι εκ αήοης εοπίζατες, 
314. 9ο ποπάυτα Ιπβάωτο» βπουἷα 
«εεττοπήπα ες αίδιης ροΐξεα ςοπ- 
Βοτυπι ε{ξ, ρτορείασι ρεσροίυπα Πᾶ- 
«Ῥεραςσς. τς 665 

ο. 
Ἑεσίομίς πιασηϊπεεπεία εοπβ{ας ἴα 

εχεείβς ἁπηπρήίΐσαιιε αἰηίαίθυς. 
493 

ῬΏερη!ί ἁμα ρατεςς γετετίδιις, 35 
Ῥερυπι {ππιπια ἀῑσηίτας, 35. Τεδες 

Ρορυἱοσεπα ραίΐοτες, ττο.εΙς Τους 
ΠΙΗ. 256. τεκ ἀῑεῖειχ σχοπὸ.  5σ5ὸ 

Έεπιις ὃς Ῥοπωσίας ἆ Ίαρα πμτῖε. 
τοό : το 

Ώες ππαρης πιαραῖς Ρετῖουᾗῖς οὐεί- - 
πετ] {ο]εΠς. από 

ΒείρωδΗςρ ὰ αμίοας ἀερεαε σι. εσηα- 
τῇ. 465 

΄Ἠ Μαάσπιαπίλης οΏεβοτ δατυσπή δε ἆη- 
ἀεχ τεδχις. 5ο. εἰπίάεπι «αμτας. 
299.299 : 

ῥαρό), απἲ εὔεατ.σος. ἠάετη ῥαβδῳςο), 
εεχῳδὸὶ ἴρίά. εεγπιθα. 1δίά, αμίἁ {8- 
εετε {οἶετεπε. 696: 

Έ νεα {µππαυπα {οΏσπα οεεαραῖ 5ο. 
Νῄατες ἀῑξχα, Ριπάατῖ Υ]εΙπα.219.311 
ΝΌιὰ αιήθυς., δζ απαπἀο εοἶστας. 
-αδιὰ, οἩτ ἃ ΤΠεδαπϊς ομίεα, 1ΡΙά. 
Ῥαμ εἴως οβε[ος. - 191ά, 

ῥίμφα. ὃτ. ῥιμφάρματος. ἀθιάεπι. 
μζοτόροι- 366 

Ἐοάϊοσυπι οτῖσο.129.Ρηποᾶ λήαπει- 
Ώετμα {αετα ἔεσετωπε, 192. σᾶτ απε 
Ίσηε {αετιΠεατεπτ. 134. εως Ίπιρες 
αὐσεις αῑῑς ὰ [ουεἸπηπα Πως, ὃς ααῖ 

-ατεεσὰ οτατιατίασα αεεξρετίπε. 125. 
οπής Ίπεες εος Πιετίε εε]εδετάίπιης 
Φτατμαπίας 136. αἶή εείατη εεἶεδετ-- 
εἰπή. τητ 

απιι ἡ 

μα οαμε...... 

µᾠὐξ.ᾖ“λ“κ.“κ«“«--...... 

πλ ς--αχχα 



απο αν ος 
ἀτλοάας- πιατῖαα 5οἷςς {ροπία, 126. 

τ7.«οπ[ατττίδς ντος Σ268. ἵπι- 

Ῥεε Ίῃ εααι αυσεις.132. 122-048 Οπ1ο- 
ἆο {απ {οιτεὮ ΑροἡΙπὶ εεΠειίε 126. 

5 
Ἐλοάας Νγβιρμα {ερτεπι ες σοὶς Π- 

Πος Ρερειὰ. 140 
Ῥόρβος. 533.69δ 
ἑυήῶφεις. 3 68 
Ἔοῦιτ- α τες: ἀρεπάας ορίτα]ατας. 

ο 495 
Γξοπιυ]ης ὃς Έ επιμ ἃ Ἱαρα πυσήςῖ. 

τοό 

Ἐος αίΠπας. 124. 
ος παατίηας αυῖά Ετ. 55: 

ο 

δασετάος ἀϊόχας ταρίας βωµ5. 9” 
δασσὰ πιαπο Ώ 5, γείρετί Ηειοῖοις 

Πεῦαπς. 793 
Φασπβεία Ἑ Ποάδ εως ἄπε ἰρπῖ ἔαες- 
ας, 134. Ύετετες ἃ Νεα εξ 1ηςή- 

-Ῥετεσε,- όαα 

Ἑασῖτεῖς εωτ Ἱπίεταπέις ΡεῃῃΣ,. τός 
σπω - 94.26τ.291 
Φα]ατηῦς Ἰαἁαττνς ἃ οἴαίδηης ρταε]ατίς, 

5ο7 αἆ φαἰατηίπεπγ Αεπεπιεπήΐαπα 
Ρρᾳρπα. : 268 

Ξα]ατωῖς ντος Αἱαςϊς, νδί Χετσός εἷα- 
ἀεπι αεεερῖε, Ττ5 

ςαΐπιοπεις ὃσ Οτεε]πειις Ἑπατος Πα]. 
35ο. Πϊς εβ ΦαΙπαοπεις ααϊ 1οιιῖς 
τοπία ἱππίεασαεας. - αριᾶ, 

κ Ω]εαπεῖθως Ἱμαϊς ἵα {αοσῖς έοβᾳ {Πε- 
Ῥομς τταπβ]επάς.- - 49 

Φαἶτατίο αξσηαϊα 1π εσμο. - 933 
σωμα» ῬτΟ πάίφος, Τὰ 

δαηραἰπῖς ριαπάο αωάβι; 71ο 

"δαπιζας αὐἴςθ.’ 309.210 

τς : 354 
πο σαῷ[ωξςρΓΟ σαφίωωεία. - 1ο 

παρίεηεῖα ΌΏεο αεεερῖα Εετεπάα, οὐ 

δαρίοηΏτες απαπάοσαε απίπι{ Ῥετειτ- 
Ραειοπίδας εαρίµητας, 20.141 

φαριεηάβππιο Ῥατγεῖες Ρηἱαἶαπα ἄπι 
παμΠης τε ους, 124 

δατρεάοα- Σγείας «Ἀτπήπε «ε]ερτῖς . 
Εαδχις. 317 

δαξίεεατεπα ρατίυΏε τες Ιαςμπάἰβιπια, 
σοο - 

δατυσπί ντος. 57. 58. ῥατετ «αίναι- 
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-θκον. 1. Ἐγγὺς:- ΤΦ3. 

26ρρ 53964 9.723 
ομος ὃζ οαῖγος. 108 - 

Φεβο]ᾶ ρεηρᾶταβς. 499 
δεἰεπείᾳ αεαιήατίο πιοἰεβίαίυσα σαιι- 

τας 20 
δεϊβαΏα πιαρηαπα Ἰπεεπάϊτ Ὥίαααα, 

493. οἩτ {εβιε]]α ἀῑςατας ασέεµα. 
1οτὰ. 

δεορᾷ ορετᾶ, Μετεπσίας ὃς Μίπετυα. 

467 
δεοτεαίο πο ἠπωρυπὸ ἔετταητ, αδ3 
δεείθρετε ἵπ πιεητς.. τὸς᾽ 
δεγρΗίας εσδης.- 3458 

δεστοῖα να, 

δεγτις Ιπήη]ο αωαπάο οἳ Αεπηῑεςα- 

Ρῖα. 577. Ργττβὶ Νεορεο]επαί Πᾶ--. 
ταῖς {οἵπτα, - αρίά, 

δεγταϊες νβις αριά Τ.ασοπες. πτο - 
δεγια]ε Μαίαταπα» ου] ατ. πτὸ 
δεστῖις δε (εἰτοίεντμα» δεριεηιτίο- 

παὶος γηϊηετῃ οἶἶπα αρρε[λαιῖ. 73 
σεβίζω. 396 
σεισλθων. - 6ο - 
σόρατα 249 
δεπιε]ς Εαζπιίπς Ππισεεπαρεα υ]υῖε 18 

καΐο. 44. ραβᾷς εὐπίρης ρ]ησεῦα- 
δατης.46. απιατα ἄἹοιε, Ρα]]αὰε δε 
Ῥαεε[ο. 44. 46. Ἔθγοπε ἀῑίευγ. 
314. «315. Ολυμπιάδωυ ἀγηαπς, 
466: ου εσεις 

δειαιόει ατα πήε.:. να. 
δέπιμς. Ο]γπηρία΄ οὔσα ' γίαε ρῖ-- 



ΓΕΝΟΌΟΕΣ : 
το παςς. ος το 
Ξεητεησίοία ἀῑδχα ΥοςβΠΕΗΙ κορυφαὶ λό- 

29). 312 
Ῥερτεπιοτίς «ἀἴσχας  ««οσρίευς.. 

142 
Φερτεπιπίοπα]ες νηίπετα οὗτη αρρε]- 

Ίαί θογτηα ὃς (εἶεοίεγεῖνς. 73 
ςερι]εμτί ρεριταβς. πόοατο 
σεσωπαρΆον ο» Ῥτο σεσπωπηβδνου. 
όπο 

φ]ςΠ]ῖα σολύώλος 6.7. Ῥτοίετρίπα {4- 
ετα. 479.491. ευ ππια, {διά ντ- 

ο, δΐδας πιασπίςα. 49». βαἁλοία τεὶ 
πηϊΗιτατῖς. 1ρίά, Βαάιοίο {αετοτάτα 
εειταπααπα, αΡιά, 

«]εγοπί Ἠτης » δς εως ἁῑέχα {οετα, 
όσα ες : 

ἀσιδηείτας, 549 
-σιδηεεγάρμης. 275 
"Φ]πήα Ρριεεῖς {σπαρες ρυ]εμσα.. 258. 

259 
οπΙπιοηϊὰες Όεας ἨΗιετοπῖς {απ Ἱτατίς 

αματᾶς. 2, εοπαρο[Ητ Όε[υπα Ἱπέες 

ἨΠείοπεπι ὃς ΤΠεζοπεΠι. 44- δφαῖ- 

σαὴς Ρτο οβτπηίπε απετςεάεπα εεε- 

Ρίεό7ό. εἷις εαπίεπα 1η ρτσΏετ- 

Βαπαν γέπεταηςς αοίᾶ. 

«σπὺς Αεο].ρτο Θεὸε. αδ34 

ςἱργ]ης πιοµς ὃς ντῦς Τγάΐα.- τς 

5Ησρί Ἰαις. 229.924 

σεᾶσέεον.ΌσΟ ῥόπαλον. 131 

σκίωοσογα: είπα. Ἰαάαοτησα. 

τό 
σλιώρς, ῥ 72.74 

σἰμσηομαεὰ σκέασοι-- 121 

οκύεογ,απἰὰ βσαϊβςετ. 397 

σευρωτη,νῖα Όγτεπες υεδίς. 3οη 

σπυτάλν,Ρ{Ο ῥόπαλον. τς ᾶόθρ 

Φοε]ίάες Απεβπιαςλά- Β]ογυπα πατα 

σπακίηης, σόο. Ες. εεττβπο παπι 
εχρεις» δε Ρτορῖες ΕΗμπι΄ 1Πεί- 
τηῖς, σόᾳ 

Φρευς Ηιρράβ Εις γἱψβεπι γυ]ας- 

ταυῖς, σο5 
Ῥορεπες Αεσίποςα Ιαμάατας, σόο. δε 

{εα. εαῖε ες Εαπα]τα Εικεπιάατυση, 
554 

591 Ἱμοϊάβιπππα. {ψάνς. 2. ἰβαΐεωπι 
“Σετταπα,νε] Ιαρίςτο. εἩτ ἁῑότις ςᾱ- 
Πως Ώεις. 138. αεπεοτήτα Σ44ἱο- 
στηπῃ Ῥατετ. 139. Ίβηεπι {ρϊταπο μπι 
εαποσησΏ - ἁοπαήπις. . 1914. εαιο- 
τηπα ἁοπηίπης, 1Ρίὰ, εαμοσεπη εἶς 
ΠΟΠΙΠΑ. 149 ες εκ Ἐλοάο 
Ἰδγπιρια ΕΙ 1ρίά, οπιπῖα αμάϊς 
δε υἱ]άεςε,- 402. οἶθὴρ. ἐρώος. - 
το. 

δοΐἵοη Οσα Επατῖς. - 233 
σόλος αυ]ὰ Πε. πο7 

. 9 . 2 

Ῥο]γτηί αυ] ρορα]1΄ δε νδί ατ. 233 
Φοπαπί αςςεάεπῃς Ῥοξείῖσα ἀείοτί- - 

ΡΕίο. 250. 251. ΕΙΙς σύγκοιτος ἀῑατις. 

435 
Ρε Φοπιήα ἀπίμαιίο, ο ατο 
ςοπορῖηπα: Ῥμασαοπῖς:πεεα Απιιισα- 
τς, - 5 11 

σοφία»1.τταἑχαπάϊ τατ]ο ατεϊβς]οία. σγ5 
σοφο ἀῑδΗ Ροξτα. 6.667 

δρατιαπίκις'Ῥε]οριάα ἀῑδά. 5ο 
ασαςῖ Ἴρος Τεδαῃί, 145.α αἱ {Παρετβιε- 

το ΤΑΛΩΣ. όόη 

5ρατά ΤΒεραπηπι άεσιις ὃς Ὀε]ῆςοί, 
754 

Ὄρες γαπᾷ.2οἳ 10ο. {ρες Ἱπριάεης, 
όσο. ἔρες Ίοπα {επηρετ εωταπᾶα, 
746 

«σέδαρτο στεῶκα. .- ος 

σράλλωιάεβεῖο, .ότ 
σραρ. Ξ 308 

απορδρώω»ρτο ἑαορλρίω, κο σ9 

τ ασογσὸφορο». όσο : 

εαφεὺς. οἵ 
εαδοδ6ύµος. 914 - 
ετόγος.ΡΕΟ σαδιάιος. 

. 3 Ν ο. ἃ. 3 αι 9 Θτάάἵηπω ἀπὸ ὃ «έσνως ἁιάχητα δνεας Ξ 
τος.ηαὰτι οΏρυπη εΠετ. 1οιά, 

τα  ἃ ἃ 



τΝ Ὁ Ε Χ. 

Ἔδια(ς εεάχο εοίο, 736 

σάθµη. : 26 91 

ςεατυατία: ροτϊείβπιὶ Ἀλοάᾗ. 145 

(στατια υἱαῖς απἰπιο δις Παη]ες. 126 

«οταειατή Ίπτες Ἐλοάϊος εεἰεὈεττῖ- 

τηὰ, τ27 

οέγευ δὲ οεγλθαα. 337 
εεφαναφιεία. 47 

σέρενος, ἱ. «δριτεχεσμα. 152. Ἱ. 49. 
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εερρπᾶς εἴγπιοὮ. τό 

σόλος Ἱεβοβη η».4390.1.ὁρμὴ. σιφ: 

ερατὸς.λαὀε.92.189.279:287. 66ο... 

6ῶ715. 455.468 

Φετερβαάς Τμεῦαπί ᾖαμάς», 732. ὃς 

{εα. Φαερβαάες Ῥ]οβος Βμας, 

739. εἶμς Ἰαμάςς » ὃς γδῖ οδίεςίε. 

1814, 
ςεμάϊα γασία γαζϊοζΙπη.462.169.57ο 

σδο.εως Υασ]α- 57ο.σ7Σ 

ςεγπιρµαίως αἱ Ἱαάσποαι τα. τα7. 

τοι. ντος Ατεαάϊα ρτααπεϊβττωα, 
αΡ1ά. | 

-ςμαδε]α ΠασεΙ]απι. 
466 

ςαδες ὀππππεσ(αὈ118. 
399 

ςμυβαπῶμμσα 1οεο αἄῑεσημ]. όᾳ7. 

δότ λό. ὲ 

ςµεεεΏας εβεέεαπα. 429. [πορεβέπι 

βαἩσεπι Ῥετεπτες επ εβησε- 

Ῥοπε. : σο1 

ςαβτασία αάοπιοάο ἔεστεητατ, 5ο7 

ομἱρΏητε Πεδαηι ῥµσθατῖοπες.
 ασ 

“5υπαρεῖς δέ Ίαδος 1π ἁβαειη σας ῃε- 

δοτῇς ἰπιρεπάςπα!. 92. 
93. Ίεεαι ἵπ 

Υπευτε. : όόό6 

δμρετοίας ἱπστεάαπτας Βοπή με
ς Πχ 

Όκτ πε{εὕ» ὅξ ορςτᾶ πιμῖτο 
πιο α- 

εως 
όσο 

6ης Ῥαοείςᾶ. τες ττδ 

5γ[]ασαπι Ίοπσαπα Ῥήλάατης αἩσυ
αμ- 

ἆο «οτζυπαρίς. όο7.όοι 

σμβολο). 31ο 

575 σμπερος. 

363 θγιπρἰεραάες ῥδες, 
συμποσῖα, 38τ 

σε) άορόΦ. 5ο 

σιώθικος.1«ε[έ. 5145 

σιωειωάζεδαα, 
ρε 7 3 

σωύεάωοςο 25 

σωύγοµος, ὅδ7 

σωνπελέσειν» ὃζ σαωτελε. 
44τ 

συυτή χα. 
ασδ 

Συβόκορσαξ. 3409- 

θυσαομίασΗπα Ἰαμάες. 2π4 

σεί]εν ἀταζουαπα ρτορτίώπα.- τσ 

αεὸ ὁὶ τὸ. 415 

Τάσετε ορροτειπὲ {αρίεπείς εβ. 547 

παχώτοτμος. 32 

Τα πατις Τ.αεοπία υτὸς 329.ΡΙΟπΙΟΠ7 

«τοσίαπα. : 356 

Ταΐαις Αάταθί ραῖες 3Ρί. εερπατίς. 

τοο. εἶᾶς 81Η Ρατετπο τεβπο Ρρὲς 

{εάπείοπστα ἵωεετ {ε εχςῖἀετᾶτ.όοδ. 

εως Π. 
όοο 

Ταἶσοταπι ν/Ἡ5 αἆ ἁάπαβοπεπα,
 369 

ταμίας βωμᾶ 1«ἱερειδ. κ. ο 

Ταπταίοις Ιαρὶς ρτο ἱπσεπά πια]ο 

ο ἁναϊπίεας ἀαιπαίἽο. 746 

Ταπταί: ὃς ρε]ορίς ξαρυ]α12.14. Ταν 

εαατα Ααπιὸ Ἀοποτασαης Ὀ ή. 18. 

εἶις Ραπα,δε εητ. 1014. αυλά Πε ἱα- 

Ρὶς ΠΠ Ἰππαήπεῃς. Το: ια Ροπα 

εαυία εκ ΕυΗρΙάε. 4β1ά. «ΙΥΠΙΟΠ- 

2ο.6ἴπςροξης αιβεµος.21. αμῖἁ {ας 

οἵις Εατεάπα. ἀΌ1ὰ. 

σπωυέδειρα Φεπιεῖς. 46 

πάρε, : 349 

ππερταρος. 253 

παξιόω. 9. ασ7 

Ταγσετε ἵπ οεζήαπα πα πτατα. 79 

Ταγσεεης πιοης .ασοπῖα,. 264 

Τεσεα ντος Ατεαάϊσ ο 5ος 

τονγευ. βρει ο 86 

σεχ μιαρῶ, σκεςὰ 

πονόω, 6ό: 



ο πνὉοεσ 
Ἔε]απιου ]αοπιεάοπεεπὰ {αρεταυής 
Ὅν δι Τοἶαπι αὐτίραπι Παουίς, 517. 

Ἠετου]επα αἀμετίμ5 Απιαζοπᾶς εξ 
{εαυπεις,Μεἰαπίρρεη οε]άϊς.στο. 
ςοπιες Ηετςυ]ϊς αἀπετίας Γςοίαπαγ. 
Μετορα».δς ΑΙεγοπεµπε, 542.724. 
{ῃ Ατεῖσα Τη{υ]α ΠαδΙκαυῖς, 548. Π- 
Έωπα Αἰασεπι πα{ςοταχυσα Τεἶσπιο- 
μἱ ρταἀῑεῖς, : 725 

ππλέβολος, ὃε πήλέβόλοέν - 365 

Τεϊεείαστες. - πα 346 

πελεία ἁῑέτα Ίμπο, 2η 
-. Ἐεἰεπιαεμής Αρεϊβεπποσησα Έντα 

Ώμς. ὃτ 

Τεἱεπιαςῖ 81]. Επιπιεμίάες» δὲ Χε- 

ποςῖςμ5, Ξ ; ποτ 
ΣεἱερΏιις Οταςῖς τεβᾶε.τ7Σ. από. αὉ 

Αολῑϊίε Ίπ: γα να]ηεσαίηςε 714- 

τ 
Τεἱζβαάος με]λῃ ραξετ. - 65 

"Τε]εβοτατίς Οντεπα1 Ἱαυάςς. 431. δε 

{εα. 

σγελέρω- 2ὅτ 

σιλευτα αρβαπερτο αἀῑςεᾶ. ΄ ό45 

σέλλει». 55 

σέλλομιδε: ο ο 

-πέλος φέρευ ααϊἁ στ. τθό 

πέλος γόσου,1.γόσος. στό 

Τεπορίυσι Ώεγρβίεππα ππολύλευσον. 331 

Τεπιριοτείεῖς {αρίεπιπους. τὸ. 14:- 

π- φετίσατεσι τεµεῖας. 1ρ]ά. 193. 194- 

ποη Ροτεβ Εαέτα Ιωέεότα τεδάἀξτει 

42.43.Ε3ἳ οπιρίασα ῬᾶσςΠ5. 114, 

πώ» αμίά. στό 

πἐώελλωνος Πέλ4. -πό2. 

Τεπεταςιὰ αιο {οἶυπα Τεπετὶεῦ» Τῃς-- 

Ρῖς νατος-ετατ.4ό7.ΐω 4ἀγεο πας 

πῖο γαεἰοϊπαδατας. 468 

σεὸς Τ)οτ.ρεο ςΟζΏσω,σεξ. 34: 
: τος : 

σέρα: αυλά Ἡτ. 193 

περοσκόπος. 362. 

Γεει]]ης εζαπαϊάε. ὃ Ἔβοτοπε ὁἀεῖε- 

-ἀξμδο 37. 

σερπικέραωυος. αρα 
Τετρβεποτε Μυία Τγεστήτα Ρροξτα- 

τηπα. : όπό 
Τειτα πιαῖες. 122. τεττα πῖρτα ἔσρεμη- 

ἆα. 173. εἴ «οἶος αἶδις ρτορεία». 
διά. εως ἀἰσθειιτ ἐείβροµο. 404. 

Ύειτα εετεαπαῖπα Ατλεηὶς «εἶεβτατα. 
449. ΡΕΐπια Ὠε]ρᾶῖς τες. 46ο. 
τπατες ΤΠεπι]ἁῑς. ἀδιάς 

σητάομαερροξτ.ρτο ςερέοµα.. ὅρο 
τς βΗ0Υ. όμτ 

πεεάραµος. 253.364. 

πετρασεια. ο 939.25: 
Τειυςετ Ραϊτεπα ππετηεης ΠαὈίταμήε 1: 
Ουρτο.σ24.Τειειῖἆπο, - διά... 

Τειε]βίτα νεος ὰ Ογτεβαῖς αάβεατα. 
933. 

Τευτῃτας. - σα Τό: 
Θεηποςο ὃσ: 
Δάλαμος,ουῖά Πε, - : 92: 
Δαλεία,ρτο βαλέρᾶ»: 615: 
Δαλλέωσβεο Φάλλω. 531.633 
Φάλπεδτα αἁλίῳ.Ι ν{μέγε. - 529: 
Δαλανὸς,α πιά ΠσηλΠςετ. 5 
Ίμεαπάετ αθίετα ρταε]ατης ἃ ομο΄ 

ΤΠεαπάτίάς, ο ο 
ΤΠεαπάσϊάατυπα {αποΏ]α Αεσ]ης.σ28 
ΤΠεασίο «ταις ρτουεδχυς Εὔωτα Ίπι- 

Ρεεταμᾶς.σττ.εἶης {αεἴτας,σοτ.σ. 
“Θεφιον Αερίης τεπρίυπα Αροϊηπή {α- 

ετωπα, τε απο αϊ Παβίεαβαπε δεωρρὲ - 
{οι Θευφύλακες ἀῑοεβαπτας, 525 

Τπεραπαπα δε]]ήπι {εευσάόνπι» εἰήζ- 
αυε εµεπεῖς αΏ Απηριίασκο ρταὰἰ- 
ὅχας, ολ. 

Τπεβαπα {αετα. - 11- 
Τπεροπ! ἀῑδΙ απαρῃ Καδμείων λόος. 4457 

Οαἁπιεῖ, σοο. Ηετοάοτης ΤΕ ππήο- 
αφῄσασαπα Τπεβαποσυπι {εχευς;όός. 
ες ἀῑδὰ (αἀπαὶ ρορυίας.  αδίά: 

Ἔβερα εαποσύτη Εμάτοία.. 117. λιπα-- 
ερὶ. 374. ἐπλάσυλοι. 313. ὠγυγίαι, 5ός. 
σα ο{Ώασωεητες. Ῥαττής εἶαικ» - 



τν σε κ 
: οτήπη(πὸ οπεπιρ]α.7331:1πΐες Τ{ς- 

Ῥας ᾱς Αεσίπαπι Εαῑε εοσπασίο.745 

Τ]ερε χεύσασιε Ῥίπδατϊ πιαίετ, 657 

Φεμώσλεκτος. όρο 

Τ]οπιϊς Τουῖς εοπίασιεἴας Π]ία. 166. 

215 216.Τειτᾶ Ε]α ρτῖος ΑΡοΙΙ- 

πε ΡεἱρΗῖ τερπαυ!ς δε τείροπία 

ἀεά]ε. 469 

Φεμισκέρων. 388 

εμίσκοπος. 79 
Ξαμόοσομα,, 359 
ΞεραςεΙος. 

Τβοπήβής πιαεετπής αὖμς Ῥγιβεξ. 

σσό αθὼς 
ου Τπεπαήβοε]ες σας ΕΙετοπεπι ασε ετίς 

αυ Οἰγπιρίοσαπι {ρεξχαςμ]ο. 2, 

Φέα αιίά ας, 363.363.7ο6 

Φέω, δε Φείγω. 131 

δέωἹ πδημω. 46 

Φος µµατο». 79:264.434.721 

Θεόσοτος. - σα 

Τμεοραπαία Ρτο/εερίπα Εεβαπι, τ2ο 
Τῃεοσπεεις Οψπιρίοπίςα Αείζοπιε- 

πῖὶς αὐαηςυ]μς. 421 

Φεόμοιερ»- 384. 
Νεόσομαο». 334 

Φεοφεώ). τοβτος 
Φεωρο {ει Φεοθύλακες Αροϊημις τεα” 
ΡἩ οεποάς», : .25 

νάορτον. 49 
πεόσσυτος. 3855 

θτότμοδ. σα 

Θεέέια-όγ«ἀῑδεα ξειίαι τράτεζαι.ὃτ Ἱν-- 

ἁϊ ρε]]επες.τ42.ρταπαίαπα. τδο 

Τβετα ες {αστα [ω{α]α. 333. 1Β1. «οἩ- 

ἀϊευσπια ὰ Οαἆπιο εεπαρίυπι 1δ1ά. ας 

ἀῑδα ὰ Ἔλετα ἆπος εοἶοπίᾶ » εἶπα 

ρηἡς Θα Ηα νοσβτεῖατ. 

Τµεταρπε ρατήα (αῇοίς δες Ρο]]αεἰς 

477.ευττῶς ὑνπιώ. . όόκ 

Τμεταρπαϊ ἀῑδαί Ὅαβος ὃς Ῥοµας. 

477 
θεοµὸς [έτον. 308 

33509 

Τῃοτοπίς {αμάες, 36. οαιῖς δζ επῖας 
Βιετϊτιεῖας Εαξῖα ποπΏπή]α, ρτοξε- 
πὶςς.27. πααίοσιπι ΒΗτοξία, 49. 4τ. 

οτευπι ὰ ],αϊο ἀπεῖτ 42.Τἴπτες Τμε- 
«ΣοπεΊα» ΗΙείοπεπα, ὃσ-(σεἰοῦέεπι 
ἀῑΠει[ο. 43. Τπετοπί Ρεπες Ρο- 
᾿Ἠγτείας. 1ρ1ά, ΤΗετοπ Αεπεάσνηά 
βις.ςο.στ.εἶας ΥἱόχοτίᾶισΣ.Ηδετᾶ- 
τας 6. νὶςῖε «αργα δς Ἠρρος{4- 
τεπι,όσ-εἷας εαα! γίεετηπς, όο 

Τμέτ/απάετ αωῖς Ππεῃε, 5ο. Τμεῦας 
εχετῶτιορρτεβῖε.Ιδἱά.Παµες.σο.αὰ- 
πεσίας Γεοῖσπα ἀασίς, Ποιά, 

Τμείεις Ἱπάχαπι ὰ Μίπεταα ἁῑάλςῖς: 
Ἰαόα δε ΡαΏεταο Μάποταπταπι υΙ- 
ος. σόο 

Φέσρατος. 335 

ΤΠείρής ]μάϊ Ἑσοιίά!]. 143 
Τμοβα]ας Ηειςα]1ς ὃς (Παἱείορες Π- 

ἥμς, Ξ 522 
Τμεβαίας΄6ο Οἰγπιρίαάε νίαῖε. 24 
ΤμεβαΙ εως Αἱεμαάα ἀῑκαπτυτ. 44 
Τιιεβαμα ρε]πείρες Ηεταςμάας. 454 
ΤΗεεῖς 1Π νασιας ἔοίμπας {ε παυξας 1 

σ]εῃς Ρεἷεῖ παρεία», {εά εαπάεπι σα- - 
Ρίευς,στδ.εἷας πυρσία επι ρε]εο ἃ 
Όμίτοπε Ρτοσυτατα. 521. ἀγλασχας- 
πες σ22.ὰ Ψηἱςαπο αἴπια ρετήτ Α- 

"ΕΙ Πιστό.ἲπ ταῖο εως ἱαία 1914. εἴας 
τεπορίεπα Τμεείάϊτοα ἀῑέτωπα, 11, 
αστὸ εω]ίς πιοτια]ς Ποπια]ς πιῖ- 
Ρείαςι527.εἴας πυρεῖαςΤοιί ὃς ἣε- 
Ῥέυπο ἁήζααίε Τηεπιής, 748.1πΐα- 
εἰς ετας ντ αυ εᾱ ἀπσίῆει νχοτεπι 
«Εμυπι {ς ρταβαπείοτοτα σίσπετεε, 

759 | 
ευμοξρ ας, 7ο 

Τμία 9ος τποτες. 7ος. εἶάς οβεξϊα, 
αδῖά.αασαπα οἷας (Υπαδοίμπα. 796 - 

Τη]αϊ γα ΕΙ Ἰαμάες. 622. δε Ίεα. 
ΤβΙαϊ εοσπαιί Τηταίγείας ὃς -λητίας. 

623 
ευ εοπ{ἑτμδτατα εωπα ἆαθυο. ατο. 

439.75 



Ἱ απο Ες 
413 9.νεεοπΏσυσευς. 533 

Ἐλοσηείς {π ποποτεπα {πἽεηεα εεττᾶ- 
τσαΙΏᾶ. - 373 

Ἔμποτας Αἰειαάαταπα ΨΏῦδο 464 

ΘράσσωρΡτο παρέοσο. 74τ 

Βράσος. 1. [0γε/άο. αὅχ 

Ἔβταψδυἶυς Η]ετοπίςέτατετ.2. αἷμις 

ΚΚεποετατῖς.εἶάίαπε υίτεμτες. 496 

Τηταίψεῖα». 
ό31 

τλτα(γάςὶ τῃεβαπὶ ]αμόες. 466 δ
είσα. 

Βρασύγρςο 42 

Βρασυμώηη 6ο 
ας37 

Βρασυωῤδης. 
358 

Σρασύμυδον. 
ατό6 

Βρασύπογοφ. 
39 

Βύαδες. 1.Ῥαςςἶτα.. 
«915 

Ῥαψειν, το. : 46 2, 

Έβγοπε απσπαπι Πτ. 315 

Φύσιλα.ἰ. εἈγτβ. 315 

Τίδία 1γάϊῑε. 94. εθίασαπι «αΏευς 

ἵπ Ῥψοή]ς αηταιἰῆπαυς, 479. Πἱ- 

Οίας αμής {πμεπεήτ.4δο.δε {εᾳ-πιᾶ- 

εετία οκ σπα. 434. Εοίατηπα γέυς αἁ 

ενοτοδ,δίς. 484 

πάει. 
όοο 

πιμαλφοῖν ὃς πικρή. « ό 21 

Τήπια[ασε]νας αὐῑς δε αμαῖς Βιετῖς. 

πι .σοδ 
σιὴ Ῥτο βασλεία, 26.441.451 

πμύορος. 
175 

Τ]ωλάας ὰ-εετεαπήπε αΠἱαιαπάα-ρτ
ο- 

ο Ἡπσιεν», σόδ 

Τιμεϊόας αβίπαης γε ποςεαῖ. 
όαπ- 

Τ]πιοςτῖτας οὗ Μαβςας {εἰεΏτίαπι 

Ιαυάατης. 2ο 

Τιποάσπιϊίάα Ετρς Ριπείατα. 5οδ 

Τιπαοδεπια5 Ατλεπίεπῇς ραπετατίᾶ- 

Ὡεσιεϊήίαυς 1αμάςς.5ο4-δε {εα. 53- 

Ιαταῖπε εάαςαεα5, 5ο7 

Τπιοίμεπες. 146 

σηγάοσω.ἶ 4940. τόο 

Έλοβας ΤΠεβαπΗς γατες 1ουἱς Πεσῖ- 

ἀῑειις.ςοτ.ρταἁῑεῖε Ἠετευ]ής ἔοσ” 
«1181502. Τ πεὈῖς Ες οσΠαππεητο. 
734. Ἐραείία ἴπετα -εἰ Ἱπίήτυτα. 
αοιὰ, 

πορτο μέγα». 419 
Τίσας ὰ Ώίαπα Ἱητετεεότας, 338 
πλάφυρος, ε - σοδ- 

:Τιερο]επήα εως Ιπίίεωτα, 142 

Τ]ερο]επιις οςςῖ{ο Ἐλογπωπίο Ἐπο- 
-ἀμπα ᾖαἲς. τ2δ. πιά Αβσάς- 
πῖα γεὶ εκ Ἠοπιεεο » Α{γο- 
ερ] δς Ἠετει]]ς ΠΠας, 129. ος 

ο Παεγπαιπίητα οςε]ἀειῖς, 130. «Οἱο- 
πίθτα οταςα]1 πιοπίη Ελοάυπα- 
ἀεάωσῖε, 131. ὃς ἁῑπϊπί Βοποτες 
481 ΠαὈκί,τατ. Τγπεβίοταπα ἆισ. 
νάνο 

ποκος, απδό 
πολµάω {αι ἴπεο. 57 
πόλη πιεόά ατα "Ὑθεαρυξαπαο 3216 
τολραδεις, 339 

Τοπατε ἔαυβυπ. 335 
Τοπίττα ρεΏριταβς, τοο. εἰ οδίγµα. 

εὐδιήεασ. 361. εο {παπι νο]ιητα- 
εεπι Ἱωρίτες {οἶερατ βσπαιᾶσατε, 
ότο 

Τοπῖττυυς,δς Τοπῖτμα]ἰς. τητ 

ποαπέδεΡζΟ τοτούτοις. - 25 

πόδι. {01.80.425. 1. ὅπου. 433 

πουτάκε δε πουτέκες. 336.373.434 

τόξα ἵπ ρ]ιταΓ, ασίά, 298 

σράθεσα Ἠ1έγὲΧ. 254 

σρέφειν .ἶ αὖξειγ. όρ6 

τηα-γετδα ἵηα σαω/α {μπεισηε. στο. 
σ8ο 

τεῖα νετοα,ρτουετδία τες, Ρίο » ρα 

εἶς, ὃς βπιρΠεῖτες, σδο 

ττίασοῦ Αερίπαπι οεςαραµῖτ. 152 

σείανα ἩΜερειπὶ Ιπβσας. 155. ἀῑσϊτας 
πθεόσοι»., τόφ 

σιόσουςοὃζ τείαιγα Ἰάειαι, αομαός 

πείπολ!ς, - 128 

τεΐτοα Αέζα Βαυήμς. 335 

ΚΚΚΚΚ 

εν 

Ὁ ο μυ να 

3 



ΓΝΡΕΣΝ. 
Ἔπτοηυ Ώεις. 335. 

τηεοπῖα ραῖω», ρος 

πξολὸς κεραµεικος ποπήατα βεηι. 

τς 218 
ττοϊαπυτο Ὀεί]απι {Ηςορεασα πα ϱτᾶ-. 

τίααι Μεπε]α. 74 

τοῖς «οπάίτοσΕδ.Ι52.ΟΝΙ Ώοπιο Πποί- 
εαῖι εωπ Ὁἡς εαπα εοπἀἀετίς 
1Ρίά. Ροττεπέμπι εἶπα εοπάθτξτας. 
152.133. ἀε]επάα ρετ Αεαςὶ Ροίῖε- 
τος.154.ττοῖς Ρετιρῃταβῖς.225.226. 
πὸ Ῥοξετας γίπςί ης {βαῖεεῖς Πες: 
οὐ]. 262 

πεδμα. ἀεβπήτας, 305. 
σεόμη.. 377 
ττορλοπί) ἐμά1 ἵπ Τευαάεα,  ἍτάΣ 
ούα πιεάῖασι γοςαδα]μπα. 209 
τγάεας ραεςς })1οτηεάϊς ὰ Με]απῖρρο. 

οσςΙ{ε5. : ιός 
πυπάατάα Ποίρίαίε,. 66. αππε 
Οσίΐος δε Ῥοΐίας. 67. ἀῑδε λευκο- 
ππωλο». - 265 

πύφενἆ καίει. 254 
τγρβσεας οεΏεςερ. -252.153.417. 
Ἄψτο Ε[α φαἱπιοπεί» τααεες Ῥε[ία δε 
«Ἔκεῖς:, ο το 

Ἔγττλεποτασα «ὔπα Ἠΐετοπε «οπβ!- 
έχης. 266 

τν 
- 

Ἅδαπα σἱοτιαοπής εορῖεαίο ἁρταεία- 
ἳ [ο] ἔο] Ξ 

τῖς Εαρᾶς αιιοσῖς. όμτ- 
Ὑοτίοιποπά! ατς σεπήπᾶ. ατα 

Ψάαιυς βρατεοτυπα ης. 66η 
Ψεῖ]ας αυτευα Ἰα{οπἱ αὖσ εοΏά(ξο- 

πε ρτοπήστατης. 267. ὰ άταεοπε εἩ- 
Βοάερατας. 36φ27Τ0 

ὙΨεπετῖς τειτα.4093.Ν επας ΠΗΡΕΙΑΓΡΠΗ 
οπροαες 33 

Ὑεπετεα εείξε εατετς γοῖμης. 438 
Ἡερεοσησα υτῖ κας, 293:204.. 

ΥΓετοςυπάϊῖα βησίεητ. Όεα, 6τό. ρἷν-. 
τες οὗ εαπι {εγπαητης» ασὰπα ος-- 

οἰάμητας, 114, εασα εκριρπαϊ αἷι- 
απαπάο  Ἱπεαπα. ότ1. ἴετε Ῥο- 
ΏαΙη εκ] τηβείοπεπι. ΄ - δίά, 

γετήπαή]α πιαρὶῖς ααάπα νετ ουαα- 
ἆοσιε Ρεημαάεπτ. τς. 

Τ]οτίαϊς Ππιρ]εα. οτατίο.. 11. Πα. 
Ἐεπαροτῖς, 1η. 196. Εἴα Τουΐς. 
πφό. εἰς εοππιεπάετο,. 269. 

ποπ. εξ. {επιρες οΡροτευμα. σ.. 
ὙΨής {αῑπί Ρροτεᾶ. 7. 

εωτ ὰ Ψεβα γεῖετες αιΗρίεατεητας 
Ειετ]βεία 614. αὉ εὔέετι δι ὰ- 
απο ρτεςβεῖοπίς. Ἱπίτωπι ἆμες- 
Ῥαμς. Ιδίάεπι. {οτεῖτα. εξ ριστα-. 
Ὥεα. 63. εἰ εἴαι Βατια ἵπ' ΡτΥ- 
ταπεῖς. 1οἱάςπι, οὐίρης {αςεῖς ελΠι - 
ςοἱστεατ, - ' Ηδαάεπ]. 

Να ρυτα οιά Πε Ῥϊπάατο, το», 
Ἀ[ίοίαϊ ωμίάϊ, 17. νἰεῖαὶ Όοπί.«οπι-- 

πποάῖτας. 587. 588.. 
Ἠαᾶίανα εεηυες. 116. εαταπα γἱς ετ-. 

ἴδα Ὠεος]δίάεπι, γδιπνα τεπηςς.. 
δε (πεαιεπεες εβε ἀερεπε 1δίά, 

Ὑηβοσίαπι Ογπαρίσαπα {εριεῃς ἔσε- . 
Ἠείτας. 340. 31. 32. Ιαττία. 33. 
νὶβοτίας παπί Εαιοτί τί». 
Όπετε {οἷεις Ῥϊπάατης,, τ5ᾶ. νῖ- . 
ἑχοτίαπα εοπ{εαπεωτία, 166. 199. 
νίδοτία {ειδα 447. υὶδο-. 
τίς αἷα 452. υἱξχοτῖα Ίπετο-. 
Σπα ςετεαπαίπησα {ιμηπιξ΄ Εσε]ι--. 
σεπι τεάάματ » πα ντ νιᾶος». 
ὃὰς ποπ. {ες γ]εετῖις Ρτοστεάῖ- - 
επάκπα » αι οσείηπα Ίποςςεί- 
Άππα. {οἶστα 4{πρετεβ. οοπήςεπάσπ- 

ἆντα, 45δ. νιδχοτία εετιακήπᾶσα - 
{αετοταπα εκτοίἨτατ. 491. νἰ- 
ἑχοτιο εὔσππεὮ ΄ὀσπαξ. στ. εξ Ία-. 

Ῥοσαπα εοπ{οίαεο. στ4. εἶπι-. 
{εαυυπεατ Ἰαήεία » ΦΡοδεατυπε - 

εβεοπαία» γμ]θι Ία δ΄ 



1νΝΡΈΕΣΧ. 
181 ἵη εετεαπαἰπίουΦ-ουο ἀεάεςοτο- 

αβπεετεΏτητ. 159.428.447 
Ἑ]όχοτεσα απαῖεί ἄοτωπα ἀεάμεεβαπε 
ο 6ο. Πεαποάῖςε. τό ἀῑε Ίαμα νἰ- 

ἑχοταιω ΡτοΏηςίαθαπε 9. εἶἶπα 
Ῥτοεἱαπιαητες»ν{έξοσεπα,ραίτεπα, δε 
Ραιτίαπι Επομ] ποππίπαδαπε, οτ. γ- 
έξοτιπα εποτῆς εκ αωίδις «ομβατε- 
{οἱετεε. 165. οτπᾶΡαπ ν]δεϊίταῖς ἃς 
Ξςοτοπίς ατα», 191. νἱδχοταπα ]αυάςς. 
“πα 11 Βητοί]ε αἀπαίτεμης, ὃς 

Ψπᾶ » τος γ{ειςρεπρμταΒςδ124.Ὑἱ- 
Ώππα γεεης. Ποιο ῥεβίετης. 171. 

-ᾱτο. ναί εβεδχις 1π ροξεῖς ὃς «απ- 
τοήδης, 618. ότο. επ15 ρειϊρῃταβς, 

: ὅσο 
Ὑιοΐατυπι ἆπο σεπεσα» ἵτεπα εετεῖατα 

επης, 195 
Ὑο]εητία {Ἡρεσρο (απάστη ποσία,416. 

ο 417 εκάεπι οἷιοία Ώεο.. 418- 
Ἀίτεις ὃς «μία {ος Πςίταιεπι Ῥετῃ-- 
ο υρίπητ, 5. νἵτευς ποπ ἁοςεταζ. 91ά. 

γίτεις εα]ατα ραα]υπα ἁμχαε Ίποτ- 
εἴα. ος. νίτεις ρετ]ευ! εαρείςποη : 
"Ώεδετυγ η ρεεΏῖο. 98. γίτιωεες ας 
Ἔευς,τός.νιγευτῖς γετα «οσαέτες ἆχ- 

ψάτία,, ὃς ταις : αξ Ιπυ]άῑς Ρεταεςῖ-- 
ὧεῃς τά. {οἱ δνάτωυς ποβάίτας 1ριά. . 
ξαςῖ]ε εἴῖ ρείπαπσι νἱτεμεῖς {ρεςί- 
πετ ορ [απαπίατ, τς Ὕσευς ντηῖς 
Ρο8 Βιπετα.1όο.48 ἆοεεατητ.1δτ.απ 
αεσιἠαία. ποπ ἀἄτρπα Ιαυὰς. 1Ρ1ά. 
εἶἴης οεείῃες. 169. νίττις ὃς ἶοις 1ῃ- 

ἀμὲτε ξοξέις, 204. ὅνα Ππετηαστα 
νάτεμεες, 1ος. νιστηής «αττΏίΏς εΟΠ]- 

τπεπάατα Πτ ἀπιπιοττα]!ς. 3417. 318. 
σπασΏς νίτεητες απορίυσα ἆαηε ἁἱ- 
εεπα1 ετρµτοεΏτητη.444.Υευς ρᾶ- 
Σεπευπι τε(ήρεῖ ἵπ Ηδετῖς. 421.432 
Σαμάατθ ετε{εῖε: όσο. εετα Ἰαιάατπ- 

«ἆαπιινετις εἲ {επτεπεῖα,όο6. γιτεας 
«εχρειίεπΏς εοσπο{σίεης, 525. ἠπάῖ- 
5ετταπεῦσα επςοπαῖο, 572, «βΙΠΙΕΠ - 

.ς 

αἆ γπετεπι Ἰαμάρηκία μι πταχϊτηὰ 
1άοπευπα. 696. ππαρτίβης δὲ Ίαο-- 
τῖρης εχετεετάτ., 666. φις νῖτο- 
τυπι Ώείορε Ρρτοῦασιτ. 7οτ. 

γα πιεμὰς ο μᾶπι αμάπεα πατταπτις, 
5432 κ 

Ύάτὰ ποη Ίοησα {εὰ εἶατα ἀιατεπάα. 
26. παιήρατίοπί εοπιραταῖα. τν 

τοσα «Ἡσ Ῥτιποῖρ!, παασηΐα µε γαῖς 

{π Ρτίπεῖς {τ {ασ]επάιισα, -Ἴτ 
Ὑ]εοτσὶς ἀεαπ]ε]ο, 305- 

ὙποδίΠουςέεττα Ῥγιμος, 336: 491. 
424. 469 

Ὑπιρτς {οπιπίηπα Ἡοπαίπεςς. 43ο- 
Ὑ]γβι Εαπαα εἰς {τ πιαῖος,α πάσα εἷως - 

τεςσεβα. 574 [πα εΙοαπεπεῖα οὔ-. 
επ ἃ Οταείς ατηπα Αεβ!]]ᾳ5.σοό. 
5ο7. εὔπα Αίαςε «ΟππραταξηΣ, ςο7.. 
ἄ δοςο τηπετασις, σο8 

Χπης ΏοἨ οὐτίπες οπιπμάρεπατα {ος ]1- 

εἰεαϊειω. α 
Ὑοτο-εεστιπι Ἠπεπιρειεπάωπα,- ος. 
Ύτδες {ιητ πιοττὶ ορηοσία, 479. μπητ 

Ίθεοτυπῃ τεςεβως. 62. 
Ύλτεεις εται ρτασαίηπα ντδξοτίς Ῥόμα- 

τωεπαοσαπις βοτ 
Ὑαΐσις γετῖτατεπι ποπ ασ ποίαῖς.-. ο 
γη]ρες η Ῥοτεβ πγµτατς πιοτες παεῖ- 

πος. 296, ᾳμοπιοάο εχεῖρίαε αἆπο- 
Ίαπεες αἱες. 698. λομπινεὶς ἀῑξτα, 
2ο. Ατεη]ος ία, - 290 

Ὑπήριια Ἡπρια, : 2.90 

Χανδολόμιηςε α ότο: 

ἔεγο σιώη. ό τς 

ξεναπάτη».- ποτ. 
εγαρκάς. : ο) 

κκνσνο Ασζοπιεπῖς ρατες͵ 8 ς 
ξεία, ορ [σαν Ὡς 

ἑωίατοάπιζαι ἀῑξία ΤἩεοχοπία, τ 
ἔέγιος Ζεὺς. οιτςο - 
ξωισμὸς {Αοπβεῖαπι ο ο 

τες --- 
ἘΚΚΚΙ Ἡ- 



σον νο ρα κα 

εν ο Ε.Σ 
Χεποεζεος ἃξ τ1ιδέοη εχ οαἆεπα Ειέ-  ὑπερήφανος, ας 

το Εαπιᾖία «52.8Ι Χεποσταῖτες Αριί- ὑπειογίδης. : τς 
Ρεπείσυς Ῥστβίοπία, 4902. δεΐεᾳ. ὑπέεπλος, 19 

Ὁ. εἰαίάεπι Ἰαιάςς. 673 Ἅ«ἆθβῥατος. ττς 
Χεποαϊαί ρατες, ΠΑεετ,δε Ε]ἠ. 404 «δπιτος, ο 8 
Χεπορβοπ (οσἰπελέης, 213.214 ἁδῥτατος.1Ὡρεσβύτατος, σότ 
Εὐνουιῖ, φίλος.33.3090.1- ῥο[ῤες, 40 ἍπὸρΓΟ παρὰ, 508. ἱ. η» Ρίο, 
Χετσίς ἵω Οπακίααι εχρεά(ίο, 267. σοξ 

268 ἠσόχευμα, 3498 
ζωωάων. 3ο ὑπύκειμαε, 26 
ξωωεύνα. “5ο ἠσοκείζεβα. 309 
ξωωθρν]ικοιγὸς. 7543575 Ἅποκρίκει. 17 

ὥσοφητς, 3299 
Ὑ ᾠσόσθερος, 167 

ς Μσωρέφιος. 73 
Ἡ.Αθοϊες Ιπεεσ[ετΙΏς ἁασης ψοςλ]]- ὑποθεύσομας, 292, 

Ῥης γε ρΓο ἄήρ» ἀῑςιιης ἀνλο, 28ι ὑψβαπυς. 634 
Ὕωπες ρορυ]1. . Ἡδ Ἅὑφιχαίτος, 356 
ὦφδρυφόεια {βετα Αρο]]αῖς. - ῥνθιρε ο 
ὧγρδε.1.ὀυδάχοτος. 25χ θψιλόφος, 236 

σεος, 17ό ἠἡὑψμίδων. σο8 
ἡμνοιρετίπει 4ά Ώεος. το. ὑνερὴς, 9194 

ὠμὸς. 419.435 ὑνίπιδε, όόᾳ 
Ἠπαίβέεος» πΙΟ 2 
ὕπαρ, δε ὄγα ντ ἀμβεταηε» δε νιτ]μίαις ζαμοὴς 213 

εἴγπιοῃ. 927. ζάνος, πό 
πάθωεοε. ς 473 ζαλωτὸς, 125 
ὑπ όζων αμα βρίπεοτ. 6τς ᾖἜετεςδε (α]αῖς Ῥοτες ΠΙή αὖ Ἐτρίπο 
ύπατος. 219 {Ππρεταςῖ, 88.458 
ποιους ζω γημες 364 
βίος, προ Κζωβόλμης -λ6 
ἈπέρθκοειλογίΣο7/1ΡτΑ θάμη νμ[έης, ότ : 
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